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 ئناايإلا ارح اعل

 ساد تير صور داو ةياصلاو ظ

 اعم حش هنب اجا نال نعني هلهاق خاىأ اس دشف دعب اما

 * مقالا ملف ىزت هتلوس المت دراوتو ىسحل هلنا ايسا

 اثق ءانمم الد ايطنال ا نما د درت ىرخارخؤا و ةلجر هنف
2 

تل بانا 1 1 هنس ات ع ءافعتسال !نامو ماشا مل
 : 

 ٠ كلو و نعرشبل ا موه . !ار اصقششس اورطنخلا نام بوك, نعال و

 ., ناافداص ل ار ثم ىضوخزعريصبل زال فيكورطول اذه

 0 "ا مارملازيزع هيضف يمال انه نأ اه 1

 ظ .ىقالاضتلاو (لما:ورملاو راماف د 4 راو نعم

 .مابمهو دلوقعلاد اصب !.ططخيو هبف بابلالاريغ 0
٠ 
1 
1 

 ظ يب ٍ.رشمأ اىوشلا نيازمو هيصاق !:مالشف 5



 دي

 اموت اذاعلا:عقلخلا ماطقؤريه املا هبلاو سن ام فل انج -

 وطملا لع ايمو دحاو دمي دنعاوال اعلطتي هيلو او لكل .اهرشم نوكي دا :علجب لاباذجو ريع بهااذملا تاق

 . هيلع توكسلا اف هلل افرع لو ى اعتب نا هيلقزيسغ ىلا
 ١ فرع زميق كاذللو مزح هل تمصل اذ هلل افرع زمو مح
 ٠  ءاتالاو دصر انعالا نه دحو ىفربغ كك اسل اكس

 ٠ باوّصل لمد ن !ىلاعت هلال اسافر ارصال ١ عيش عم

 دازجلا كلا نا. دج ةعسو هغطلو هب باوثلا لارجو
 مهلككا١ سن نائىز ب اككاردض ايفا فؤرلا

 ًمدقملاو قياوسلاف لوال زفلانوؤش هنلث ىلاب انككا فلسا
 33 تالكتلاو نحاولل افتانلاننلاتايافلاو دضاّقكآ
 هنطينلاو ديهّبل ١ث انثل !دنض اقملا ىلا تت ل وال 'نفلا

 . ةفقتلاف اطمن !اهلم فطتمنتثلاثل!نفلا لوصفو

 امةطعس اول ؟ لد م نا لذا اطيب لكتل5ف 1 ١

 . ايوقزل ازككل هن طل فلازم مقوام شكو ةيمشلاو ٠ يعملو مالاف لوقلا ةقيقح د اب لعل مشيف زال فلا
 !كحلاو مظعل اكىلامت هاءاسازعةانعم برايم

 اببه نوكو دخاو ىعي طلح نازموجلهريجكلاو
7 



 5 ْ الاداب انت تلي نوبل ماذق دام اسالا ض
 0  امهجلاؤي انمالاب كري شموهله ناينعم كىذلا دحاولا

 ْ ٠ ايفدحإ غ هلح نيمت ماد |يتسيلع مول لح |هلعلحي
 0 ااا ممسك مم زاطخ دبع نادإبو
 9 نيميشلاو ةعنشلا هلااس اخ امم ناب لعق تشي ذاثلا

 ١ يني انس بو دانا امك يلح نا ”|

 تل ا ةفس الغل او ةلرتعملا به دمع عج رب نكاشا انتو
 لارج انا يي ريظوتان شلل اذ وك : ديلا فتحا:

 . فص ةضخل١ نانو افيقو نيعشو ٌةعشإم ديزت حلات |
1 

دريم ناو ب فضتموهاماك ىلا هللا
 فيقوتو ن واد 

 هن أب ضيضتملاو ءاصخالا نرئاف نإسو عنم هيقدر ماذا ا

 لوصف هيفو تاامدتملاو قباوسل اف لوال نفل اةتحاو الأ -.
 دق ةيمشلاو ىمسملاو م / نعم ناب قلوال صقل ةميدا

  0"يانا الزم ./ا ضو نر وب اكل رك

 ىمملاوه سابا نا اك نف قفل لل مت غازمو قرطلا .
 تلك سارع اوما هوايا هلي ١

 الدبل ةطاييس ىف طلي طورس نال تهل 1 0
0 10 : 



  وهرالافيال ثيج نوكدف ودنيغاهو فز اويل الطلي ]|
 ملعلإطع نال ديامن افر د اقو ملاع انلوقكةريغوهاالو ىلا
 هريغأه الو هللاوه امنا لاقيال اكن هسا ك افضو ةاددطلاو

 ظ ةيهشإ اوهزه مسالا نأ ايه دسأ نيزماحلا عجريف لملاو

 ادويع يفض م|يسملاوهزم مسالا نإ قاتلاوال ما
 ”داتعرع ةنيابتم ءامما ةثلث هذهاداو مل ريقو ةبهشل اري

 نهزم دملو لكعم نايجإلا هن ناين
 انلوق ئعمو وهنؤه انلوف نعم نايب منا 1 ةشلشل الضال الا ْ

 انه عل دع نمو قي.اقل فشككا ح اهنموه ان هريغوم
 يبل ا قرطني مع [ىتي دصت لعلكن افالاصا حتر ل مهمل 3 ظ ا

 ا م : اف ببدكتل اوا ىرادصتلا

 ناو دي ةلف,ف وص ومالا ةفصل ا كلنل ةينضو ْةَفْصَو

 وضل ليي لس نسم جسرا يفرش ديما
 _-!بسيإم اهدحو ةفصلاب ةقزعملا مث هئفيفحو كحل

 فصلا كان ةببنض ىئزظنلام انساب ا

 0 ب ا اا

 فحي ناو دبالف ثداخوا ميدق كاملا نا فرعي نا الثم
 بقر ظني مث ثيد |هلاو مدخل اوم مث كاملا ظفاممالؤا : ظ

 كل كل نك هل هنع هيطنوأ 1 نيف مولا ميانتا 0 0 أ



 . لاو وفول زعماقرعمو ل عو مالي
 ذاب لوتنف هريغو اوه ما كلذ دعب فرعي ناموصتي قح

 ظ دون انعالاف اذ ىو ءايش ألا نأ هتفيفح طلق و مسال ادع

 دانعالاق يامل الحادب اينااخ ادفيوو هاه ز الاف ظ

  ةعلاوه ناه دالاف ىوجولاو قيقا لصالا دوجول اومف
 .ناففلا !ووسوللوه ناسا ]3 دوجولاو و ىروضنل لعل ١"
 ) احلا قو اهنيك ىوجو املالثمء امس ١نافىل دل
 يا يلا عاوس دانيت وانام ذاق دوو
 ْ ةراوص تناكل نبغي والاثم ٠ أسدل مدعوأوحانل ايخ ىف مث

 ا يقيل ا نمل انهو اهل اينيذ تاع الا
 . وهو هلز اومو مولملل ك اح اف مولعملا ل اثموهو ململاب
 - الل ةرؤصلا ةيكاع ا,ناف ةازملاف ةعبطنملا زربوضل اكوهو

 0 ما زعيكركا لذؤلا اريف ان اسملا اف ىرجنولل) اماو امل ةلماقملا 1

  نينسلاب ىلوالا ةمطقمل ا عربعي ث اميطقت ثالث تعطق
 لاف امس انلوق ىهو فلالاب ةشل انل لزعرو ميماب ةينااثل [نعو:
 ١ 2 تاطمدوجولاف ال هروص نه ذل اف امو نهال اف العلل د
 07 داه ذالاف ةروصوبطني لد ايعال اف ذوجو نك مولود

 ا 1 كامرا ط در و



 قلبو ةزيب اقم ت ا! جول ةذه موكبال فيكوضعبل زم اهثم ٌصعبل ازيالف ديلبلإط سيتلتاهرسو زاوتم ةقباطتماهنك
 ثيح نانضالان افرخالا الب الصاوخ اهم دهاو لك

 تبمو ىحو نآظيو مان نا هفملي نايعال اف دوجوم.ما
 ٠ 2 تاهذالاف ءوجوم:!ثيح نو كلذريغدعاقو شامو

 و ةيضقو ئئزجو ّلكو صاخو ماعوريخو ادتس ما همفب

 ورعو يفرع نا هئدلب ناسلا اف دوجوم خا ثيح نمو كلذ
 دوجول ا انهو فرحو لضفو مسا ماو اهليلق و فورحلاريثكو
 الاّ داع هيف تو افّبو داصعالل اب فلذخ نا نءوجيرامت

 ,ىلتخالناهذالاو نايعالاف ىنلادوجولااماف
 هللا رجول نالا كنع عدف اذه ثفرع اذاف ةليلا مهالاو

 انطغ ن افوظفلا اد رجول افرظن او ن اهذالاو نايعالا4

 ظ وما ةعطقملا نؤورللا نع .ةر أبع ظائل ال ل وعنف مب قلعتم

 - ايفو ءابنشالا دايم له ةلالدلل قاضالااداينخمالاب
 اناايئاث عوضوموه ام لاو الو ا عوضوم وهام ىلامش

 : كاذريغو ناسناورجت و ءاهس كاوئككل وا عب ونموملا '

 ] سعاو ضرحو لصف و مسا كاوفكايتاث ع ضار ا
 الاي اثاعشو عوضوم:١انلق انو عداضمو لو 55

 ظ فاين نار ار



 ا -

 02 1.0. نجع كا

 1 هس 5-7 <

3 

0 

 0 م لاو ةريزطسو يؤ وم ام ظ
 ظ هدأ مْرملَع ل ديرأم ىل امس : هنن ىف ىعمإع لدي امو هسفن

 ' لاو برضيو ترض كاوتقككل هذ مس و عملا كاذ دوجو
 الاف ضراو اه كاوفكامس |يّمشو ن امزل العال ل دب م
 ل او يحي وع

 0 لاؤلإلا ماسق لع تالالد فرخلاول متلو ومس اا

 5 و دوجوم تر اصاضب ا اهعضو دعب ظافلالا
 ْ ظ كدي ا اضب ' تّمحس افاد اهذال اذ اهروص تءمتراو

 اهضزءوضوم نوككاظافل اروصتب و ناسلا ١ ف اكرج اهبلع
 مسقلكفرعو ماسق املا مسالا مف اذ اح امي داواثل
 3 اثم لاقي كهل اثل ١ةحردل او ١ كي

 1 ممرضرغل او كل ذريغو ذفرعتتىلاو عركملا . مدإلا
 7 رب مس الا بل فرعت نا هاكاذه

 2 عوضوملا ظفلااءاانلق ال انعام انل لبق اذاف ايناث ض
 لاو ىلا ع هزيم ام كلذ ىلا شييطي اه دوال
 ' ىارملان [ضرغل !امناو نالا انضرغرم دحلا ريرح سلو

 "7 اسلافىذلاوهو ةثلاثلا ةيئترلاق وه ىذل |وعملا مسالا
 0 000 75 اذن و انزع ايفل اال الود

 3“ ا 235 .. 7 578

 . -- 2 1 يي
 4 1 7 1 0 + .٠

 8 4 1 . ش 1 2 :
 ا 5 : 0 0 1
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8 , 14 5 07 
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 م 96 8 5 0 "79 75-_
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 4 ما + * هيب 3 ”ناد 0 ل 0
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17 1 1 : 
00004 

 2 / و 5ك .,



 هم يع دج وهوىيسم هل ءوضولا ل ايف هل عوضومو ءضوو ماو هلف
 ظ لفغل عضو اذا او هالفرعتل نب بشل عضولا لانو

 لع ةرفشل ا ظفل واطي دقو ةيسش هعضو ىعس و هيلع لدي
 لاقبف ديذ اي لوفيو اضحن ىدانب ىذا اكنوضوملا دوك
 اكرتشم ةيمشللا ظفل ن اكو وه د 7

 عضلاب قسمنا هبشالان اكداو م كيا نيبو سأل منضو

 فرج ىيسملاو ىتسملاو ةيمشل او مسإل اعرجورتدلاب
 ةني ابتم امس اةعبر | هو كرملاو كرحلاو كدرغل او 1

 ن اكستم ةاضنل العدل دب اور كاخ ةضلتخم ظن أنتم هنا امهع لل
 07 ىلع لدي دكرحلاواكرملا نه دارج الع ل دب كيرخلاو ناك لل
 'ءاص.نوكعم اكرملا هيف ىلا شلل [لعال دي كرحن اودكرملالعاف
 اكرحلا هيف ىذلا لل [لعالا ل ديال ىذدإلا كرشملاكك] لغاف نم

 لظاؤلالا له ةانومضم نالثرهظ ١ ذافلعافل لعل ديالو .

 لاقيو ضءيلاوهارضعب د ١اهف لاقي ناز وج هرظنبإف
 وهانلوةو وهولاوربتل |نعم ةفرعمالا اذه مهغيالو نينا

 داقعلاو مم هي دس مه ء



 ١ ك1 ,

 طبل السد لطف هيف وس طن انف اسقنالو :ذ٠زإ

 "اصلا اء املا لوو ىهاضي ىناثل!هجولا ةفدارتمرمس د ءأيسالا
 ذافل والاف رافي انهو فس اوهدتهملا يقال

 تنال ةفدارثم تييلو ت امويغملا ةزلاذم ىعاسالا نه
 كدب دّنهملاو عطاقوه ثيحزرم فيس إف لدبي مد اصلا

 ةلالد ل دي فيس او دنهل الا هتبسن ثيحنم فيس م
 نا انه ذف دارتملا اخاو كاذريغ ىلا ةد اشساريغنم ةّقلطم
 نم اصتتنالو ة دابزب تو افي الو طتف اهفورح نالت

 ' اًقلالموهفم ةلخاذفيسلاا ذا الغ هن ورن جل انه
 الا هبرلاةدإن ىلا هعمربشب اهنسب كاكاو لا
 دهاو د رابلاو ضي.الاف در اب ضسازنل الامل ١ل وعي نا

 لاذع .ربو هرجولادعب ا اذهو در ابلاوه ضيالاذا

 ذيع نا ه[نعم نإفصولاب فوصوملا عوضوملا نحو
 ظ رغب ا ةفوصوم ٌةاحاو
 ةاصنو نكمل اذاءتاف هحو نم ناجو أمل ةزيكلع لديوه
 ] رووه كل كرك ملامو نساووهووه لاقي انكي

 ئ 00 راشملا ةداشنارناف



 00 لاو ظفل ال ناانعذا '

 باردعل اعيش وغا كيو ف رعور خا نال لتفلا
 لسا ا مسالاو كاذ دوك ديرسل و كزلاولاو ٠

 اذااكوه سليف ابد هنعإشس اذ يسملاووهاملبق هنع
 كنق هنعلشسااذاو ٍديْر لاّضيف ممسا١ام ل عي رص رضح

 يدوي مالي مون ساي ورمل كر ع/ةالوغ
 از اجعنوكيأل مسملاو از اع نوكيدف مسألاو فيطخيهسمو
 هلكانهو لديتيال مسملاو لاننل ]يسع لدبي دقرهسالاو

 ريغاةورف ت دجو تلم ائاولو يسملاربيغرهس الا نا كرغن
 - الارثكللا نير ديلبلاوريسل ١ هنفكربصبل !نككو كلذ
 وعباع مسملاوهريسالا لاقي ناوهوىاثلا هجرل !اناداريحت ٠

 ف فيس ١ لذي كهف لم وريم الازم قم مىمسملا نا :

 ةيمشلا وكل هيلع ماي ملف هاانهف مداصل ا موبغم

 ظ 3 ١ نالا دحإو هلكمسملاورهسالاو ئهسملاو
  .ايباقل ا لوفكوه ملكك [ْم ةحز ام انهو هلع ل ديو

 قلتش كذا دحاو د رطاو دزحملاو كَل كرجل 0

 الالدريغ:مدلكمل | لع لك 'كرلا ف اف اطخل اذه ةكرملا :» عا

 ةماعلا ءؤناوومااوؤغال .٠



 هدا

 لعل دب ارم اوالوعغم موكوعل دبالو زكر ل جلع لدي اذ : دل نالطجالوعفم دو 1ع دب كرملاو ظ
 ل را ا ا !ىرللل ف
 اهضنو كر ىكلو اهعينجزع ةجر اريغ ةكرخلاتن اكناو
 ظ اثيالا هو زمافال اهتبن لفعت ئاه دحوؤ شف ةقيقح
 طع دف فاضملاو نيئش نابل مش اف اضالاذاف اضملاربغ

  طعاذإ احلا هس ريغوهولحن ىلا اهتبسن د ادعت و ناحو
 ِ تراؤرض هللا اهج ايتحاولنلأىلا للتنوع

 توات بسنلا دوجوب ككل مىنعا ىرظنلع اغلا اهتتبسنو

 ظ هع ريسملاوه لول دعو هلال د مسالا نإ ذككروضنلا

 را ةمالا ونموت ةيمشل اوهور ا لعاف لعف
 ميسا اصل ١نال ءاوناوجي اسبلا موو قدي الوسم

 انيسلانداب هفلخاد فيسلاو دنهل ا اذنكو ةفصب ش

 نهانا عالق ةفصب اهب ةبمستل الو ةفسب
 3 ةفصل ادد عمل املا :ر ىنلاللالا هول ا اًماو لت وانما
 ميم الاؤال عرمسملاورمتالافراجربغ كام عماشي اوفا
 يمس نال خوضوم ادعاو ايش نال اًييوح ةيمشلاو
 3 و مسا

 1 اايعالا
 0 ا

 ْ هرانلاو ضيالاو لل لائم ناك بسس اسم

 1 ا ا ظ

 7-7 حجبو و بجي ن2



 رس

 تالف اخ نا نباوه قيردصل !ليااقل ل ُمكوهال و ضمالاو
 ا ا بسف ىذلاوهىب دص ناب فصو ىذدل مضلل نا ةللواث

 كرا 0 مم عوضوملاد داتاوهوملاوعم نوكيف هب اش ىلا ىلا ة دالولاب ظ

 3 ةونب يم مورزملاريغ قل دصل !موبغم د أف نإينعملا ناشي عطنا ْ

 . مسالا راجوهوهاهلعناطيقلاثالليواتلافاف احخلالا
  ”ةةفواعز اعالواهضيضحال ةتبلا ةيوشلاو مسالا ف وىمسملاو .|

 دسالاوه ثلا انلومكءأ ءايسالاف دارت ىلاعجر.اماهنلجم 2.(

 اكن اف نيظفلا ا موبغم نيب قرف ةخلا اف :موكال نا طرشم
 لك نمل داغاملا جر وهو حالات بلطف قات
 هو نم نحو و هو نم ريك وهوه انلوثاف دبالو ممالا
 ليطاا ادرج ىف نندكلاو نعل ا ةدهولا نكن !ءوجولاّئحاو

 لذا 'ل.وطلا ىف الخلا انهزع فنك ف اكذ دّمل !اذهو

 ريغوهالو ناش الاوهرسل لاع نلف دارهظ د تفوت لبلقلا ٠
 ف انم مزلبو انلف فوضؤوملاوه نان الا نال ناسفالا

 ذاش*زماضن ١م قروصوملا نافل لاو ازلاو بتاكلا .

 ذاشالا ظفل مويفمل افي ناوهو ل صنم ا هيف قلل د ناىلع

 موهضمو لق اع ناوبخن اسال مويفم ذاىل امل | موبزمريف 0

 , ادحاو ىلع هل مهنم ئش ملاعلا ش
 - يضمورحالا طم اريغ نيظفل ا
 و ووك مخ عي 0



0 

 مس |رسيإف هيلومسل بغي مناف ةاسم هموت مسلكو مسا
 ومف يملاربغ شامر ها رار اطار اون اكو
 . ,يشلاو مسايا نا كر مظ دفف ىل ال امس ربل نل احلا دال لاحم
 لطضب اذا هونصتملا ةفلاخم مويفملا ةليابنم ظافل ايسملاو

 ' لاموبف مملاربغ لظفللا موبشم نار. دادا ناو اهنم دحاولا
 ظ هتميسملامم مزيل نو ءايسنرمورفم عسا ماا ل
 لل قلل وم هل ناكل ازيح وعل انب نال ناسف
 . وهايجلا مسالا ممضملا كانا ابهانملا اماووهوملا ةلباقملا
 دعد اذ هرم وهالو وهوهالام ىلاو هريغوش ام ىلاوىهسملا
 37 :  ثاالإم !'طضالا نونغل اهعمج أود انس لزع بهاذملا

 1 . مانقا ةئلثىلاهمسق ىذللامسالاب دارا امل افيو لواب
 لا مورغمو هلولدمو الا مويغم ب دار لب هسنشف مس الا

 ايلول اريغ لول دملاو لول دملا وه مسالا مويرغم ناذ مسا ازيغ

 وسل اف هنالا موهضم ىلا قطني ه هزكذ ىذدلا غانسضن لا اذهو
 هنيهامو هتضيفحو ىمملات ,اذ نوكيدم موهفم لاقي نا

ْ 10 
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 . لاو ضيبالاو ملا عل اهيضسملاف لاخ فصو لعل ديام ل طسقني ْ
 مسقل ادمو بت اكل او ىل خلاك د افمربغ ىلاهل ةفاض الغل ديان ظ

 كم د [صخ ىلاريش |١ ذافوهام باوج كسل اً مث !اكلوام

 ليفولف ناش ١لاقب ناب فيم جا
 دري هنيهام مومن نسل مال ةيهأملا م ارك دق ككل د اوبجح

 انذلذ ضف ناوي بال لق ام او دابوه ذل ةيناونلا ش

 ضضسالا ن اسف الا ل دب ليقاولف لف اعل !د اويل مس !نانفالا

 قش شبالا مون البو جوكر باكل دال موا

 . ةباتككا لف هل ههبم ئغ بتاكل مويفمو ماعلا ف وه

 «بير اضروم زم كلو ناسن باعلان ههغي ناز م
 لبقو نول ارش ا اذا كل نكو ليفلا امورفم لع ءازغ مل ناو

 فرشم خ1 ل اقف افشس |مساركد ولف نضام ماما شوهام ٠

 وهاماناوفب بولطملا نإلاب اوبك لزصبلا نبال يوميا
 . ئش قرشملاو ئهابوهاناهبىلا اهتيهامو تالا ةقيفح

 مسا اذف نير انه زلت رتل ونا تال الهم ]
 بانه نعربمي داني وجو رص اهمويقمو ناس الا لول دم
 كاذ ادرك تاني لدي دقو تال الف ل ديدق مال

 . اناث انا لعل دي انلرف نان قاالطالاف: اهاسملا بسبع ظ

 ذاف يحل ف 4 اونا نمار اناناس . ْ



 ل(

 تاني قرفياضيان انا لعل ددقف لهل اهل تاز لدي ماعلا
 0و عراف د هينا
 / ووقف اذن لو مس الا لوقف امل عال ؟ليببأل ماملا
 الم ااه يقام لاا او اينما

 . مسالا موقنمل اقف ثانلا ةيعام تاذلال دبيةف ارخال او عال

 لام يرطفلوو دكر اهيطفل انا ةنيقجيم وكن
 اب الطفل اذ قلما ال مذا ان نين ينو خول الاغا

 < 1 د ا موبرغم نأ داواناو ظفلل لول دمريغوه

 لي هاف ايس هموش مساك منال هال لاح وذ
 و اكو نانا قالا هلا يف هنموسما
 ١ امس|رمسملاالو جاذكلك امس |رسبا ف :امك او هض:الخاد
 ْ 8 مولا لاخلا هنعد دصب ثيحزت ثان مساهل اشلا
 ' عم ازين (!ةنيجوا بطول قككاضياتانل اوه
 . هينا العلن كياني يلهم قيةيعن ذل
 ش نال ]هل اض ١ ثيخزم مالا تاذ د موهملالع نإلا تاذ هنم

 ؤطولو م قر ةف باح لابي فزومالا ٠

 2 رجا لح

 هيويجعج وجيب“ حدمو دوج ويعم

 ا ا تم

١ 



 ظ دار نم هني مالا خلال لفت
 زان هيمملاد ف هول د/ ريغ ب هيل للاب انل ١14

 زي مسملاو ىمسملاربش مويزوملا وكي فلككمسالارعويرفم نع
 ال باكل, د فصوال ا اواماو ول |

 تا هنمافصو هل ن الع ليلدأاو كاندكنسيلف انكم هل
 ال فصو ةف اضالاو ىرخا هنعْعْو ةرع مب فصوب

 اوكوادبز فرغ شف اضيرسا ىذا ض ايل اكتبشو ىغني
 اما ئشل !انهو ةلاعالاثيش فرع فرك باابيز نافرع من

 ”ووهلب فوصوملا تاذوه سيلو فوصومو !فضصو وه

 تافاضالاف َنْرَل فصووهإ هسفن اماقاقصووهسيلو
 ليل ابالا نعال ابنومكم ناالات اذانضلل ف اصول ]يق نم

 21 ةولواف اضوا اهنوكمع اهجرج ال كاؤو نيتيش نس

 ةنموكباف وضوهربا لف اكرمك أقل اخذ وكف وصوم هلل ربل
 / نما دال طم ذه فنانه ال كورك م

 لبق اذا منا عم ض|رعالا ةلطج ف ةدو دعمريق نياكتملادنع
 2 هرهوفن الل# ىف دوجوم م اول ف ضرع |وعم ام ممل لبق اذا

  اذاوالإ ولف اهسمنب مومن ل هاذ اضالاه لف اذاو هشفنب

 تايهكمبال ذا عذ اول ال ما ةدوجوم ةفاضالاله مب 3

 م و وا ل



 | ١ نورطضيفالاول ةايسضنب موقي ةبالا ملف اذاو باّلاعلا ذس
 ١( ىف موقتلباهسفت موقتال هاو ةووجوم اهل اب فارتعالال'
 | كروس ملحد دووم نغ ةز ابع ضرعل ناب نزف رنجو لحم

 يملا ن1 لاقي الام مسالا منا هلو اماو ضرع خا نوركتيو
 | 2 ىحلاهلاب كا ؤرشنينس ءالاطخ اضيأوبف هريغ وهلاقيالو
 1 . كاذ قالطاف نذاي ل عرشلا ناب هبفرم تعا اذا انهو

 فوم ق دصنلاو ىلاب جيرصنل رسب يق انف أت هلا نح هس
 2 داشالال اظنلا هروبه ذال عوساهرو ص اخ دذا اع
 ا تاككفو ناش الاريغرسا لعل اد لوف ممل اب فصو اذا

 ْ ا -.  زاساالايع ريغ ممل ادحو ماعل رك لوادوجوم نأشالا
 ا :ضخشلاانلف اذا ىكلو ناض الاربغ لعل الق ناو ةلاحمال

 | 0 ريئوهالو ناضالاوعملاملا وك ناسف ناوولاعتانساف
 | 2 فانه مزليو انلق ب فوصوملاوه نان الا هاله اسنالا
 ( ١ لع فانضالاوه+ فوطوملا واف قلاخلو بالا بتاكلا
 ( 2 نتاشال ظفل مويفملافيناوهو لضْؤتل اهبن قانا نا

 |( ٠ ضال فلاربغ فلا ان لع ا منهم ئشب ملال مويفمو
 د 1 بف لاف 1 ا ا 0 1 ا لات لنه 7 ٠ 00 هاو # 1 0 1 1 رم
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 زان الاب بشوت ىلا ةاماولا نانا رنا فلوو يدوم
 تاامملاغذ اب ف وصوملاوه ناضالابمسملا ناف لاه ابناو ْ
 رظنل زم عونا ادف نضيباو دراي غاب فوصوملاوه لثملاب سلا

 ]فعلا د ل امو هريغؤش لوالار ايتعالاب و وهوهر اسعأالاو ]

 , تاليخست اممريغالووهال ل نوكو ادحاور اينغألا نوكن ا ٠

 لاو عل الب اغت ن الم افتيوهوملاو رفلانؤل !َريعَووهْوظ دوك

 ةمطلاف افصو هلل تخاأذام اياد نايف وا بلا :

 00 ل ل 0 معلاو

 نيكو فيقول اوؤ رو ىلا انفوظ ملفا هَل لطي لنا و يعم"

 يب ع رس هو لعل سرك اذاوال ظ

 زروال ضيكو ملا فلخ ادا اريغ نوكبأل ضيكدحل رع جد الاف
 فرضي ال لوغيو سدت نا ةمدقل ا اح ف لخدي ملاذ المل اذاحلا

 اف اريغ نيدْمْلاو لعل !ت د دج ىف ال تع يدغلا جورخ

 كا هيأ سو ل علا

 دلل ةلخادل الءانل الو وكت (وف ماعل دف هلاخ د لوم زاب ظ
 ' ةلحرم ناك نهريغل ! ظمأ فالطل 1ل اجأو.هنم جد اكلربغ

 وعم ن أف ههفنال ما ىدنع اموريؤل ١ لضذل نعم مهفب جلع

 ٠ هلفع منعت امد اننل, لوقا ءابع ىككرع اظريغل فل
 ظ ا م ظ



 هنغوصف ا قللوه امانط اب فرتعإ لوضمل معاق الب ةشسلال
 اا نانو افلااعشم افازبخ ناف يضخب لا واناسللا

 راو وو و للزمان

 ظ نكمل ىلاغ هلبا ناب لومل طهمزابف حالطصالاب لادلا
 فم ءاح ظفلا 'ناف ظفالو ظفل كمل ذا لزالاخ مساهل

 تف اعملاَج ذا اهعف د نوبت ةفيعض ةءمورض نه لوتنف

 . ةّيعءامسالا نال. ءامسالا نكب لو لذالأف ةنباث تناكم مسالا
 وا ثانأ وعم ىلا مجري مس الك انهو :ثداح اهلكو ةترعو

 وو و او

 ءايشالا ا انحبدق اناذ لزالاف اماغ ناك انامل لشمو

 دوجول ا انهو نابعالاف اهدحا دوجول اف بارع ث الث امل

 فلئالاي غاكنسو اج هللات تالي قاعي امف مدغلاب قوضوم

 كلائلاو) مداح اهذالا ثناكاذاث داحانهو ناه نالاؤ

 انودحل ث داعاضيا انهو ءازسالاوهو ن الاف

 0 ا!اًضياوفو مولعل ا ن اهذالاف ثباثلاب ديرت من

 11 كك

 ل ل ادم



 طةعلاحلا محرت ل !ءاهسالا اما لذ الاخ ءامس الاهل تن اكل اهي نا
 قلاب فصوب موف ل ف دّمف ب اهول اور وصملاو قل انللاك
 نان هللصاال ف الخانهو فصوبال نورخال فو لذ الاؤ

 ىفنمرخالاو اعطق لز الا تباث اه دح ا نإينعملاطي قل الا

 دل اف وهو اعط افرمسل يسملا ذا امرِف ف الل هجوالو امطف
 دنعو هوَعَلاِب عطاف دل اف وهو ةبقرأ ارح هل احامطاؤومساو
 ]ملا ةوقلاب نككو وم زوككاف الاول متلاب عطاف لا
 اهب ىلا ةفيطل ابزتااتورم زيكا للنيك مساو ودق انوع
 ف فيسنلاو ةّباملا ةفص ىهو َنعملا ةف داصم دنع ءاورالا
 ىاالاذامطغل 'لصح اهب ىلا ةغصل اموه ىا عطاق دفلك

 هسضن ىف رخا افصو ديس ناىلا جاتحيال ذا ةدمل|ىهو لحلا

 ' وهرؤلخلاو لعفل ارصب اهب ىلا ةدصل ايماوهوزومهزموكلا فن
 وه كل ذك هنمر د انضربغ ىلحلا ي!ىل اخري ىف اذ [وعملاب
 فك ذريغواسودقو املاومس,ب ىنا ازعل لع لزالاذس

 ازكك نس ملول مسالا كالذي هريغ ه امس دبال اف. وكب كاذكو
 سل رامسالا ناعم نيْريَمل ا مدع ةاشنم نيل دجلا طبلاف
 - اق هلال دف لف ناف م افالنخاركك عد تريم اذاو
 مواعمو مك اباو منا اهوميمس ءامساالاتتو دم دو دن ام
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 امال اب عرصتلا همالكف نوكيف ءارسال انو د تايمممل كف دبعي من القي ملام هللال د هو مسغيالالب ل دسسملا لوتنف

 آمسالان ود تايمملادبعت ل قولو اضق انثم ناكت ايمسملا
 راك ت ايمسمل أيه امسالاتن اكولف ضف انتم ريغ اموبغم ناك
 فلا! ةهل لا مسا نا ءانعم لافي مثلوال اكريخ الا لوقلا
 ىنعملاوهيمسملا نإليمسم الب اهسا ناكمانصالإ لع اهوفلطا
 ةيملالا يلو افلا اب هيلع لد ثيحزم تايعالاف باتل

 .ايوعس مو ىعمالاب ىاس ١ ثن اكت ن أسللا ف ةدوجوم
 ١ و ل يسم دفع وكلا

 آضا منال مسموع مسالا ن رع داره نهر طماداسال ]
 ملال ايامجو ميلا ةيمشلاف ما اويعا لا مها
 ماهو مهتيمسخب تاصخئ أس اي اهو ممم .ءاسأ الأ ل اذف

 17 ١ ا اي +

 + ل1: 5 امطقم ىو رحوه ىل !ظانل الا نو دبعت اون اكام ما

 ا تلي الج كنا نر باقل لاقل ان اهيا ١

  اهبماسا تن اكل ن اه ذال اذ ةمولعمالو نايعالاف ةئباث
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 دحا نلورسيا ل امي اكعش هلئكرسل لش ذالثملاتاانال اشف
 نزعئكيهادعببالو دايز هيف فاكل الب داول !تائاهفذا
 ةرضحلاو اب انحلاب رشل !زع ىكي اكمسلل ه/هلاج سس الابمسملا
 يرشلا هساجو ةكر|ابملا ةرضحيلع مالسللا لايف سلجماوا
 لمت ازعاعوب ب قلعتي امب هنع ئك كلو هبلع مالسلا+ دارملاو
 نمو لاب قاعتم وف مسملارغ ناك او مسالا كاذكوالالجا
 ةشسادقو ضيكضول لص اريصبل | لع سيشلي ن [ىغبفيالانهو ه
 ىنسحلا ءابسالا هللو انف هلوقن ىمسملاريغ مسالادد اب نولياغلا

 امسانيعستو ةعسن هلكنامالسلاو ةولصل هيلع هأوقبو ظ

 مسلاوه ن اكولاوأ قو ةنجلال خد اهاصح لزم ناخاوال اذلام
 دحاو ىمسملا الل امم وهو نيعسضو اعسب يملا ن اكل
 اول قو مهسمملاربغ مسالاز اب انه فارتعالا ىلا كئلو ارطضاف

 ناب نورخالا لس امم اعمال ةييشل عمم دري دازموج 1

 لضالا ف. ىمسملا ريغ وهن ن اكن او ىمسملئعمب دري دق مسالا
 اكسس حلو ىلعالا كير مسا مس ىلاعت هلق اولزن هبلعو
 يداوف اما اع باولللو لال دمسالاف نيقيرفل !زمدحاو
 (؟اانغاماو هيلعو هيف اهانركذ دطقإإعالا كب و مسا بس

 ديلا انما مسالا ديرا اغاو دماو ىقمملا ناب هنع ميار
 ٠ هال مسملاوه سال ل وضياع ل ١١أمه دحا نيمجو :مءاطخ



 يو را نال دوعسنو عض نعوم لالي داع

 ١ 0 مينمدولا الأ انسدتم عيال
 ) 2 ناكناو هلايحإجوعمو موفممسا ب كا ذربغو ىللو

 '  مهاللوتيل افلا انهن اك ناحاو تان فصودملا محريلكلا
 و  ”تاريمسملا نافىئسحلاىف اعملا اكد هلل لوفي نا كيو ىعملاوه

 مسالاب دأرملا هلوف دا ىف انلاو هلاحمال : ةزكاهضو ىف اعمل اع

 مسالارك كوه ةيمشلا نا نيب دق اناف» ءاطخ ةيشل اوهانه

 . مالان اكن او ىمسملا ة ةردكك كيو د دعتب ةييشأ آو هعضووا

 ' ناووُإملاغلاو نيركلا زيك زكي لعل اوركدألا نا اادحاو

 . ةزيككارمتفياال ةيوشلا ةكف ادحاو مولعملاو روكدملا ناك
 ظ ينل انه امس امسالاب ديدا ا نيمسملالامث احلا مجرب خال ءامسالا

 لعل اد ١ ةعوضوملا ظامل الاه ءامسالاو ءاسالادير الب
 ايقاواتلاف فسملا نه لة احا نال قءافملا - ظ

 نه فئسكف كييكردتل اذه لقب لو |يمسملاوه مسالا
 . ادهئتساالاهاو ْدَجاْلَعل ةلشسملا تناك اوةلشسملا

  كاشمال فرغيل اويرط معن عرشنلاب ان دصق نككو ب انطالا

 ظ ا

 تسال ثلا عه ىفرطتلان 0 0



 كف او دبال مادحاو ىعمإعالا ل دنال ةق دارتم ن وكت نأ نمو

 ملا اسالا نه حرئمف نوضب اذلا لق اف اه اموبغم تلتخج
 رعالا نال ديال ن |رسا نوكي نا او دعب لو مالا انلاوطرعتي

 دانلاو قل الاَو سدقملاو سد اتلاو :ءاو ريك اكدننلو قعم

 يهجم د امسالا ن اكأمهم د هابل اوتار

 7 ا نال هنورلل هارلي مؤ املاللار كل

 ف أسالا نيه هليضف امنا ص
 زعملاو لن انا الاالاقس ل نعمل زعل خا ذاق ىف اعملازم اهتم
 لدي ىدل |نمملالع_لضف هل نك ملمس فلاب هيلع ل هاذا

 تان رموصحلا د دعل ١ اذه اوك ناديعنق دحاو مساري هيلع ش

 لكس نوكيد ا هبشالا] ب دحاو ىنعم لع ظافلالاوب ركب
 هيدي الف نيد امم نيظفل اني ار اذ اف ىنعم وصخ لنفا
 ةحسشتل ازع جد اخاه دا نأ نيبن نا أره دحا ن رماد زم

 1 .اورلان اف دحاولاو دحالا ]ثم نيعشلاو

 ىرخا :ياورفو دعاولا هش ورمو هنع هل [يضرةريره ىلا ٠
 ديحوبل اوعم د دعل ازيكم لوكف دحاول لدي دحالا درمو

 دىل |ممكتىف اموعِب نا أم اف دمجالا ظفطو ادحاول الففلب اما

 نائف الا انسى دنع ديه بف دحاو ىعملاو نشا ماقم
 اين يح



 تلو روضفل اوفانلا مول انما هلع لال لال
 ةرطضمل الص [لع ل ديف اضل ا نال ةشلث نه دعي نأ ادبي دبصب لكك
 بودل ١ ةزكاذ ا هد اطلالات 4 ا ةزتكع ل دي موضع او قف 0

  روضغمل لاقبال دَذ بو أدل ا ع دحاو اعؤب الا زمني الزمن ا مخ
 ةرم بون ذل ارطغي ىار اركتل لسبع ٌسكلاريشم اذخل او

 وا
 كلج ادحأ يبل مس اس ل ىرخاومب ةرمش دل امل ادماعلا

 ان املا نش ىلا حانسبال ىدلاولاف كاملاو نعل
 كاملا وكيف شركه بلا ج انحيو ئنب ملا جانمجالىدلاوم
 كك 0 مو

 هناا ةنطابل روم الاب ءلعلع ل ديرينلاو طف ملعل الع

 نم اا ول ا فا مالا 6

 دسالاو ثلا لرسنج مال مداصلاو يدل
 خبط ككسملا ا ا

 ا عاب تفي متيم

 نافالشم ربككاو يظل كف اف الا ب اهرص وصخ

 كلنا اورد ترك ةاايع

 ااا ات هاذ كلو فازفالاؤصاق كش
 ةيناع يسرد



 رم ازبالا رم فرش ١ ا وز 'نكلو نهدالل هير ءادرل او ناو الازم
 داصبالاعو ذ دنع مب ملوربك امها ةواصل.اح اتم عج تاو

 فرئن اهل امئسم اف برعل ١ كانك هساقم عظعا هه كفانا

 اناكركو مظل || عسي ال ثيحت ريرككا لعنسم ذا نيظفلا ١ إب
 نالف م امسك الف برعلا لوقت م اقلك اذ رااونل نيف داوم
 لفعل او ريككارب ل بليللا كا ديو اننبس عا نالف لوفي الو
 لسا نالف لاَمبال كاننلو فرشللا تانص ىلارشد ل الخل ناف
 نالو تاس الازم لطغارسرغل لاقي ربككل ايو هالاف ماس
 فه املا ةبَس انشم تاكد اوئاسالا نف ناشالازبإجا
 ايلاف طب اهلل اًرلادعغبي لإ طمو هفداؤم تسيلف

 يفوز دارا ىع اسال نال نيعنشلاو و عيشل اف ةلخانلا
 رسنلاو دافع ازمدياللص!انف اهني اعمو اه اموضل ]باه اوص
 كوتش وهو ةفللخم ناعم هل ىذا داو اسم 28
 قونْسدِدَمو ىدضل ا داود اخ واسم ايل انا
 اجد |نروجإف ناالاو مايا دافا دارملانوكو مالا م

 ماهل لع ماع الج اكن ارمس لع مورعل الم ىهينعملا الكم
 .ااؤلحملا م ثلل ريغ ىلع ابل اوزره اظل او ةد اهشملاو بيضا
 ا موعد 3 ةريكلا



 . متاواطالو م نللوفان وو لعل امتحا دلك ملا

 ليل ياي راو ولين اور بالا هع دياتومبما

 1 ول اهوا ناوبملا له صايل !نيعل او ءاملازم

 دك رولا كل نزيمو هتياعمدحا ةدارال كاذا ذم ناظر

 0 املسالا ل 31لوصالاف ههزجر/ئف اشل ازع كح
 بوم |إع ةنب 0 ااا او جنزالع

 0 ع يا و ١انه

 ف متن نلاغ يتلا نان وميشتلا] ةيؤلاقدانلا
  ةفيضوّع نوك نادال ظافلالا هدف عرشملا فرضت اف مث

 زمول اوكي املا ميج ةدارال ظل قاللطا فرضد

 قلاش كرش منو الامد قدمل طالع ع رشلاب

 روم (ضعب 1س لمع اهنالوملاو راسل

 . 1 0001و ديورجانف كلة ةئلا وسو ضتع نفسو

 . طابظالاو دينو ضولارخدف علا هاطعزب هادي مكلف
 ئمكحاول نس لا نا نيْفْنصمْلا زف ل ق م ناؤريخي ملم اذظ

 1 يع و عي دل



 دارملا ن وكب !ْمححَو صقل او يعل نم هثمؤانس ديت د ارملا
 ناتج اذاومعل اب هبْس هل اشم او انف هلم قلها ةنمالس
 "نريد بلطف نان [ضعبل يبعنلا غنم ىلا رهظ الاليم
 لع دهم ]املا نوكم داهتخا/ابالا نوككل ىن امل. مرضعتبل
 ىف حدملاب قبلان ان فان الاكل اناام اخ اهل نعت شت

 لع بذا فب قتلا بصل! ناف قد زم ىل امن هاوح
 ةدشر و قدضملا ةيتإوو هم اككقن دصرلاو م نامالا زكا
 دليلا ناد: ف هازل !ئدوال نيشمملادحان وكن ١اماو ق دما

 و دق بيقزلا نال تيقرل انمى واما تننقرل ريق عز بضملازيك
 ف ئرظا يشعل ادعا نكي اب اشاونءان كد ادن ف 'دازنلا
 زن لاك لفل اوامر شمل اهفالامإ قبس او ف ءاغتل ا فس
 كاشالا سايب فاوبلعل دعب نءلئبشي ءارمم رجا مؤ اذهف عال
 اهغصانع اعبر وي سف اه ازئاياحاو علم الا تناك رككيالو

 طواف الاربكتأم اذ ءانكدامل جرد اف أبو اظينم انآ اناا
 هنيه رالف ةككشإللا ظامل الا مت نال نم هيف ةقللخلا
 قاد الا داعسودسل لاك نايف جبل لإ لهل ؟ةلماق

 ارولظنب اهدا مالو عافص ىف امني لحل او اذ هللا الانبأب
 ذابالا ضرمطلا ١اس اف .اسيي زعبل جب هل وكي ل: نا لع أو حبة



 هر نوندإ هلمرمذلا زا ليو , تم ورقات هيل هالوماد وجو

 ةساتنهمالسال نرعات يمال ملا ءامس ناف لان ات نال

 5 بدال! اهجيد كك كيل ةيئرم نطو تلازتسجالا ةللدي ا ارم
 طيشنملالاف هلا اف ههضو مه اماواو ةنسيلا هكر اشن ضلال

0 
 1 ل وج رجل ل119 0و كوع

 > ا يي ا و
 زو ةيلتب اه دنشعاو انتو اهات الا ةنخ هيلع اذ

 . كيال ركتبالو مهريغ نعالطف“ الفل! زكا اجر دا هو اهلغ
 هنكو ثالثل تاجرا ذه ىف ماكر أشد زعملا هف اضالاب ءالوه
 ايسراربالا ث انقل ناو لاكل اة ورتانل ا ةف اضالاءرهالزصقن

 -  ةةلاططل اهنا ككل ءاس اذ امس يامرتملا ظولحتلب يزل
 ْ موطني نجح تاه |شملاو ةفش اككا ]بسلم ف امملا اه ةفرغن

 كاستإ زدركيو أ ظللا هضم الا ىانل !ناعرل اياهم اج

 كزاعبلا ى رحب نابللاو حوضول اف ىوج ا فاش ابها ملا
 ةكلاب لانج اهدي ىلا ةئطانإلا + انصب نالت لال شاجلا

 ءايالاذوجاملا هاّتعالا نيبو أنه نان ود

 هيلع ال اندزفم تاكتاودنرم 6 ديف ظ



 ىلا مهفوش ماظع مس الازم ثعبذي هجورع لالاجلا ت اغص نم م
 قلاب امرق ىلا سمج !ودرغبل ت اذصل ١ كلت نم مكمي اب ف اضالا
 كيانرملا هكتالمل اي اهنسنب اهب فق اصن الا اود انف ن اككابال

 ةزشتساو ةغص ما ظعتسم اب بقل نم ف ازاوصتي ىلو الق هه ادنع
 اش اللاب كالت ىلا وش هعبخو الا

 انكم كلذ ناكن إف صولا كاذب لك !إ مصرح

 ماس كلارا اقوا مباع

 افعضاما نما دخالالادعا قؤشلا انه زعولخالو

 سا يعل اهصْولانوكينيقبلاو

 اذاذ_لالاف باق رغب مر خا ق وشب التمن باقل !ناوككاس او . |
 ءدنفالاو هبشتنلا ىلا هقوش فصتاراهل اة ذ اسال اكس اش 0

 وس ل

 رظانلا لوكي هانت ىعضءاذهلو ماعلا قوش ثاعبنا مس اهي توغل

 افا طتاض اك وش اج هلو :ميللمب ااا هنئ اك مضل قدس

 هعيش مالا ا هقيح ]هليل هيتكأو قولا امم ةفرهلما

 ا وجو كد

 انيئانجإ لاو قلل او تاافطل كان زن كيلا تانك

 - الفنزتلس واظ بالا سانا ؤ لاننا اير دج ازييصم ملل
 . في ف هر ا 2 يور



 هيف اضو ازمالاناهردقب مرق ساي لانعة اص نم هش

 ةفسل ابان هل لزم برغل ابلط .:..ن تاذ ان قمل مم:
 اعد عرما هادارف + قيد او ةلوتزم بولقل ازيمت ع

 ذا < هتعركتللاكاذه ناف 121011

 مدايلط هرم ع زمطعو كابيتال فأذا ةئ شبت ئنتكت |
 ' لا ةلم اكىلا ةمسقنم ناووجولا نأ الغلا ماوعة جود

 "اي ناي تول اهمال اهطأش رش از اهماطفا

 لوا ملالا قاطمملا لامك نك لنج دحاو ىلع لاركك مرنم صتف او
 . امالابقتو ايم تالاكاذل تاكل قاطب ل اكرخاالا تاذاؤجولا
 ةلبتزلا|ابيو ىغ!نلطملا ل اككانل فدل كلا ةلاعالجا اهلماف
 . ملي ةشيماو ةبحْىلا طوضنم تادوجوملا مث ناوكلابال ةبجردلاو
 هفينذ ثلث ءانحال ان 1 طوقا طخ سدت طار رمادا
 .!قبسا اهلا ةيجربدو مياهبلا ةيرمدو سن الا ةيجر دو مكدلاملا

 .للامغلا كرد اوهئملا نال ايفرش ابي قل دا
 هاتف اهكر اب يضف اول قوت ةييلاك ازد

 , كمال دالازعلوز اند لل اهتقياو ايا : نعد



 كعابال بتضفلاو هوس امضلقيطرموصفم ماويف اهلمذ املاو
 وبس اهصنفل هل انعل اهف ىلا اوع بل فعال نيربا و هاوس اب
 دوجوم ع فذ ابعنال تايد | منجرادق املا اماو بضلاو

 - ظوصنياهبلع هك[, داروصتن' اللب هكا د اف :دعللاو فرعا فويل
 دعبلاو برغل اذا دبلاو ٌيرشملا هجفربوتصتي اع برغل هيف
 هرم يأ دزيبوللا مال تف ماب نياتالاو ماضي /اوودردل
 713 ةوبشل ار ضل هلاعق !تنإف بطعن او نوبشلا نق ىلا
 وللا بط و هو بضفلاو قبشل يؤم لاضالا لا بغا
 نيتحدلا نيئة تلو تم هجن وف نااف نان الا اماوام ههيادال

 نعمل ءرما جاد ىف بلع ل غالاو ةيكلمو ةيلعمرب ع بكرم نكت

 امد ارم دالاف جان ىل انساوملا اال و انكار ىذا نب هل نسي
 هبلع رشي نا ىلا زكرجلاو يشل ا َنسوسحْلا س:برقل انلطرملا 5

 ريغ ضرألاو تاومسملا وكام ىف فاضل لشغل مون نسال
 م كرسملا عم ةساءو ا فرق َبلطو ندبل أب ةكرح ىلا ةجاح

 فاك اووف لام تيس دن طز وفا
 |ماضتفن بح و هيضغو مةورشال و! هيلع ىلوتسملا كاذكو
 :ناظنل او ل ك١ كطرف ىلا ةيغرلا هنفررظم ناىلاهن عا

 ظ بما 7-26 معو غم



 ا سد نع طينيطن طق اول كانو ةككالح [زءا بش
 رعا ابشن ١ لايخلو ل مع هلاني نوع [ جرت وما كاز داي نش أو
 ش فرطنبامملاو لفل اون ارذالا قبلا ةْئيض اخ كاف هكا

 نماها ةككلنلاب ىانتقأ هس ول اهكاو طس ًاوئلاواهابصمنلا ٠
  هبساؤ كاملاو كاملازم تاق يايا عدل اهيويالاسفملا
 انبهرره اليف: لذ نآق بروف بعل زم ٍبرفل او ان. ةهلزم
 ظ آذآ نجل يل ها ابو دنعلا إن ةباشم تابشا ىل اريشم مالكا

 ظ يق هانا الاوو ادرشم مولعمو ل بيش ناكهقالخ ب قل
 . املهم لوقا شب ةيبند الو انيش هبشرال ماو ش نب دانكن سل
 . غشالو هللذمإلا» ١. تفرع اين هه اع ةفنملا ةلث املا عم تفرع
 دلل لا ىلا نلت املا لمني نئبضو لك ىف ةكراشنملا نا ظن نا

 ض1 'هنقاؤ كوي وكيف إروصتيالاه اللا دعنلا اغا و نالث امت
 ضاسلاكراشند اول اذا ريك ف اصو اف ناكر اشنم اهو

 . لوناورصبلاب /دم ةوكف وانو +وكىف و اضرع دوك س
  عيمس ماو لحم ىفاآل دووم هليانا لاق عنا ىرتف ا هاوسرخا

 تلاعب هاضالاو لع افر داق نح اكتم دوم اعرب !

 كانك اكولو كاذكت مال سيلا تا عه لشملا



 قل ملط لاخلا نوكيا ل كج امان االتنا زن

 ذة ضداع ىه ىلا ةسايككاف هب اشساخاو غونلاب هل فلاخ
 هنا ةيهطلالا ةيصانحلاو ةين اضاللا تاذأ ةموُمملا ةييه املا ئه 3

 داكمالاف املكاهنعدحوب يل !مت اني د وحول !بجاول اووجوملا

 صبا ةيبصاخلا نهو ل ارككاو ماظنملا هوجو سح |لعهدوجو

 روكسإ/موصذبعلا نكشف ل صج اريل حلاو ةشبلا ةكواشماهف ٠
 الغاف ايححار داق املاع اريصب 'عيمس هن وكلش الا جوال اخر
 كاع هللا “لا اهفرعب ال و أت هلداالا تسيل ةشلالا ةضاخلالوفالب

 ادرس ةاف شم هلك 1 ذاو هلثموه ئموأ وه 'الاءاهذرمي ناريوصتيالو

 ههلاالا هد فرعي ال لق ثْنح هلل احر دنا هل اف ام لل آذاف هربغ

 زعالاكبر مس ميسااذج تلي ام ادفا تامر ياللا ظ

 دقو نول اى لبق و نححالاو أين أف ههاريغ هه [فرعام هاو

 . فو توماد لت ةفرعا ه١ لاذ ى نش اذ ام ت ولع فرغ :

 ولوع اذعضل ارثككب ولق شوش نالا انهو ةظنحل :

 "جل نع هزيل كا ذو ليطعتلاو تنل اب لولا
 . الاهسفعلال نولوأت مم رجب

 أعم داق ذنصي ال ث ايشالاو ىلا ن!مولعمو اف داص ن اكمل

 ١ عال ووينو نيا يي عيا



 ا ا فيلو هدد بلي ططاتملا
 عم هفرعيال ممل اولا ف رموصتنتو فرعيالو لهي أم قبدصلاو
 5 لهو هثيدحالاو انطلاق مع ارائشناو هداهتشاو رورظ
 )2 ناككهنصوو .ؤاتنالا ةنسل الإلعلهو عكدالادجاسملاذس
 22 فرعاوحانازهو لاطف هيرعث لهرخ ال1 قولو اف اصب اقل انه
 هقوفوا ل ةموه قيد الا قيدصل افّرعي ال تااهه قدصلا
 . هئفصورمسا نم اخاو هي ميطاو !هليرعم ىئد انا ل نانو
 3 هجاوأ كون قادص ضي !انهفنل اع كاذذ هئؤرعم عدا ناأنأف

 :«لوق مني ناىغبشي انكهو م ارتحالاو ميظعتل املا برق اوهو
 وأ ا فرعا

 ور
 اريصبلا ار داقل يلا ن أسف الاوه هبناكمهن
 0 لك فرعا ذاو :باذككا ةعانصت ماعلا:

 هنأف هفرغا ال هلوق ق دضالاو كنلا نككو قدص اضياا انف
 شاك لا مولنللاطخلا جايتحاف دعا اطول نوعا

 0 ا م ل

 0ك



 كانا هديتي هلا ءزيج اح اممم ةعتش عاني [هلاوارس وأ

 .كلوهامذ قو ْئغ للربشملازاشااذ ا :أانح.دف اناف هتهامو

 اذن ناوجص ىلاد اش اولفالاضا اباوع ةقلشملا ءاىسالاكت

 وه انا ها اناا اهباو انتا قوز طم ةونازب ىلع كنف قطبا

 اكمو احل انفوه ام لاطفز ان كلر اش اوادر اياب ب اجاذ
 ةف بوم ئشملاب ةفرعملاو ةليلاةّيه ال ازع باوجرسإ كاذ

 ذاحانلف ناف ةممشملاىعاسالاةفرعمال هتيهامو هْسَعيَفَح
 0 يه ول عا ادعت

 هما انلوف لت ناف قردطل او ماعل اضصو هل مهم ئش هأتعم

 ذوجو نأكمالا ىف اباكد جوي عدجو هنعىذإ ادوجولا بجاولا

 اناومن ث اهبه لوم اف انه انفرغدق و نحو هطيفح نع ةدايع

 انهو لعافلاو ةلما إزغ انخشس انغشس ازع رابع دوجول ابحاو ظ

 مخرب دووم كه لع دعوت ان فو هلع ببسلا بلسوملا مج

 اي جل انين تت تاس

 أنو ضيككاي اج كمل ةلغ هلق نه اوهانلق اذاوابارج كلا
 فلاهلف انضإ نع ما ذريغ نعانب كل ذاكمإل هل ةلعال ىذا اوه

 ذاف ثافاضاو تافصو ءامنأ كاك ت اناوارفشاماماذ

 نإكعؤائصانل ل فول لف اؤهعؤرعم )يبل انما
 اندههانلق.هتفيقح كاز داو عافولاةن ةفزعمىلا )يبس ام



  قحريصت نارخالاو هفرعت ىح كا هئيضن نا اره دعا ن>نيبس
 .عاقولاهنل كِضررظي ىتح عاقول ارش ابن م ةوبشللا ةزيرغ كفر رظن
 ةقيفحملا ىضغل محلا بل اوه ىاثل ل ببسل ا ادهو هفرعش

 الاب ئشلا هببشفو هون ىلا الاضغب الف لوالا اماو ةفرعملا
 - نفل !تانيلازمىشب ننع عاقولا نلف نا انت اغ ذاهب
 1 ل الوتس اتناول اعطل ا ةزلكينعل ١ اهكرمدي

 || - كتشن ةليرسكو ةلْيَلط 7 اا هولا اان اون لا
 ظ ةقينح همز انهدداىزف كا ذكاشبا عا الاى انلق ذ لف ةحار ظ

 ظ أمكداو زال كانث ق اذ نم دلزنم هئخرعم ىف قزف نحاول نا
 : 1009 متواطخ هبسبششو م اءافص رول ةلزعاسإا عانت ناهي

 . هيما ةليطالع بليما كلذ هوت ما ماربالا امامنأف
 تب هببس انمال ذا ءاطخ وهو ركتملا ةوالك هبربشم مف
 وكوت اول !ةنلووكسل ا ةوالح

 قفاذوة رخل ارت موتو مل هس ناوأعب
 "يكل يضزز ناكل ناوزكتسملا هوا هشبل !لدلفف.
 فصو رمس زم معسدق ناكىذلا نامي ةيهوت ىذا هجولا
 و ا 0 ورام د عر وفا

 يمد باع نا



 الا طخ قايل انفرعاك هيت !قيرطو

 ظ .افرعو اكن هه اف اصو | كاذ اندمم م ىيلكتم ءايح !نيماع

 فغصوب أمم عاجلا ل نينعل !صفكارص اذ امرف هانم ليل دلل
 را ويل دش المر اقف را

0:2 

 ماهبااطي 'افاصوالا نهب انت هللا هنرعت نياق و نيدعبلا
 لاقي ناب هيبثشأا | عطتعت نككمسم الاف. ةكراشمو هسمشو

 و اه دام امر ا حبال قب

 كو هتنلا نه هبشقال نزلا كان ىككوركسمل اكتب غافلا
 ددأق ملاهج اه هاا انفرع اذا اناكو ملبس الاخ هكواشن

 ْ روصتبال مصالاذا اسس |بالا هفرغي عا

 ادم < يتلا هللا نا انلوف ىنعم مهغن نا
 وشم اهشالاب ال ا نركب نجي اذلا ل قاذا كلذلو ريش
 ار دقن اكلوهف ار داق وكن ككل ذاف ءايشال تنا ماهت اك

 ظ الو امل عبف هس انيأم هف ناكاذاالا ايش منهذي نا هنكميالف

 مات هللناكداف هبلع ةسياقملاب نيغ مامن مثب قصتموهام 07

 2 هلؤلو بساالاؤ هكءاشج هس انب ام انيئرسإ ةّيصاخو فضو 0

 ْ فرعأف ةئلا مف ىلوصنبل 0 لا يع ل



 1 للك ل ناو ةيبشانو مايدماوع
 أماو مسالا ةكراشملا عم ةمبس ةبس انلالصاغغش و ةهاشملا

 ١ ولطيك اال نوفل ونس نانا زببلا
 دف ١ .نايشا زاطانب اب انيرجف قنا لك ينوي ل ةتافص
 فلان لصع ن ال يهس ذا دودسسبسلا !انهو نأ! كلت

 لكل ذنزمللا قضيب لوم انو ال هارغل ةقيسملا

 فرعي نا [يخساذ اف ىلا هت هه لعالا اعطق دود سموهو

 الائئلافرعن نايخسب ل و الس ىلاعت ههلاريغ ةقيقحلاب هلا'
 اهلاو أهيساالا قوننل اذم فرعي الاف هل ةوبن 3306
 ظ 1 ا مارا زاطناا فدل و وسبا

 قوعال لوف اوي الل, هلسقف ت افصب هيث بالا ةييص خلا كلت
 ْ بولا دعبالار انلا ةقبقحنو ةنجلا ةْعب ةةوخنو ىو ةوشمل علا

 واواقلم ب انس إْرع ةزابع ةنجلا نال انلاوا :نجلالوخدو
 .. ةئدإلا همن ناالص انكي لنا طق كريدي ملاصنخ انضوف
 ..اتطوولو ةلوم بابسا نع ايعدانلاواهلط فن بغرب ايت



 ةئل نم نأ ةنجلاف هن اكد افراعزملاو عطملاو كتل[ رهو ثان ام

 تالا | نهب هيبشت بالا الص! ميت لل ل بنس الف ثان إ نايل

 دعب ١ ةنحلات اناوركسملا هو ذا غاوللا ةزا هيبشق ف انك

 يلا كسلا رع عاقول نإ مادا اماكن
 هحطظخالو تيم ن ذاالو ثأر نعال امانا اهنغ:ويمضلا

 أو ةيعطالا نبككل كا ذ هس يلق: ةمطإلاب اهنانلشم ا فرش كل
 بجعتضيكم اين دل اف دونعملا عافول كهلان عاقولاباهانلثم ض

 رطايا ءايسلاو ضر ا/لازغالا هساماصخ لانا ف نير علملا
 ناعاالا ةذيلتا اولصخج ل لوطن نحو ءآتس لاو تافضلاا

 وصولا لان اياؤبس اهلك تلا ةكوزلاىس الاؤ.ٍفْحامنفلا
 اذاف كلة آف رب فضح[ الؤهبلا ىغاالواك,دارل و ف اذااعو
00 1 0001 

 ْ يك يدور عنا جب <

 افيدك طورعملا اذ هدافي نا[ مس م د د ابل

 هذ ملطشكلااذان ااه الا ةن وتلا لب اذض هاك ةظبح ا

 كين اب اؤرم +1 «ياهي انك

 . دبل واد !هللاذ اسال اوهو هلفرعم واخ وع خد

 ١ سس عة, هاذ اد نهلا لف
 ىلع ءاشرصخ الاله 2 يروا وادياذ .اواص



 5 ماس هنعو اظيالاانم همم فرعا درب لو كامن لع اشننل 5055
 ل تا فص ىف ك دس انجب طبخسلالا لاتفماسن نانملا

 0 .ى را رفع لاو نانو اكتالثاو

 طففمؤ نوكياناف طهرفملا عاش ااماو ةنطتع دلاو عرحلاتالا غد
 ءاشالاو رككاملان اميرات و اّيياذ انف ضنا ة ناف انضو كابس

 ظاطفرعدق لواذ هشفرعمر وصتنالاد انا نفرغمف .ةايلوالاو
 ىفالاوؤ دسم كاَذؤ غضا ]شل ١ اه دحا نيلينشم ةق ظ
 كاطييدخالا كو داود ٠م ذحازتنمالو ىلامت هداج 3

 ةغه ا |ضكالا كلك دافكس ا تيشمالو عيل !لالجلا تطير
 كلان يسالاو تا نيصل انه رج توخى 141]سلسل ١ جأو دقو
 ع مازلمب ميلف مت :ارم تواغني هبذو قلل حولفم

 يطال اوك ١ 0 هس تي 3
 لا 0 ] ْ

 77 ارسل :يلعمو لوول ظ ٠

 ياسا اءاسدؤادايئامصلاعلا ظ
 يالا يالا بتولذق م دة قسلبلا 7 نفقا :



 قيوم اتمام يدل لال اخري بويا زاهيينزلا>

 تونس يصبو > هللا لع منلا هس نا
 املا نس عاونا شع نسحجي ئذدلا لاعلان ام ولعسو ل انساني -

 ا و هولا دروع تم ٍ

 دحاو لضح ىذا لب همولع مابي ]صخب ل يذل! هنمداخ
 ا ململا تا ذف هاواساد ارش بمحل لع فرع انف

 وم نول هن

 كازكك لعام ىوس ايش ماعب ملعب ما بؤر ءاوهو ليتل ماباو

 اننمن كك!فاد جبت لياش دع كفر طناف قا نواف

 انتبلط تاياعب امو نإرتو دشم بي اعو هيءام اًمولعم#

 برفيو أن هللا هل فرعه دا هزب ت وككملاو كمملاو خالو

 ةقيفح افرغي ملاذاف كتنلةناف أذ هللا ا ةرغمزه ميه ف زعم

 افعمت افضلاو ءامسالا افزعؤ بف اهنفرمش ل اغسلذو تاذأ ١
 ل مكاب اهفرعب ال اضي ١ كاد ف ابره رة ةقيقح ا
 ًانشانلغدطفةلاع اناذّت ١ انلعاذا انال اين :هماالا :فيقكلاو
 تن اف ماعلا نص هل نا ىمدن نككو ةقيفح ىر ديال امه

 بلا دع ب روس را
 هر كيف ا

 ونس م الف لالالا بلو لعمل هاما هلا



 انعم مقلم ةفرعس ةنوكتالاف ةشيل اواذللع هبتشيال ىلا هنلعو

 ا فيدل ل وا ىف اذ انهزم نيتشالو ةيبسشق ةيمامال هيقيقحتهن
 )0 اندرويجل تارا م ووو نوعا وا يسن مل اينل يامال
 ٠ كارو هس ةيارس اهنل ار فرعي ال هته انو تقيم و رمل

 ١ الو ةقولعم ترتدبال ذ ذاململا كلذ ام كسيرديال ةبصاختو العدل
 | هلم اكوا ةيصاحلا كان ا هم/دي مذ ةيصاحملا كاتام تردي
 ا فاضو [لبدبتو بولقل اريضت اهنرخو مولعل [يضج ؛ئرف ةموم

 .ةفضيفح ةقرعم:ع لزععاذهو حاوأ

 ١ رك يدلل ات اتم دول مغرب ةديوشتل ايوغ هقرمم

 ا 000 0 1

 | !ءارحا سلا مسا ضاربورعملا بنص اسال مرح انس

 هيأو؛ دف هيبص تاكل كي ةفصوس فتش
52 



 رلصافتب ةطاحانيلتلادادز | الكا اكرمملالع لدن رمل ا نالرنو'

 ميتا هلهم اظعنس اولكاهل هئؤرعم تناكهفني اصتو ذاتسالا مولع

 أنْيال تف افن هيل او رطس و نيف ر امل ١ ةفرعم تو انت عجر.اذه ىلاو

 كانا كيلا امولعم :م هئف ماع ىع د٠لارسدقبالام نال

 «دوحولاف هنملخ دي ام ن اكن او هل يامال اًضبا هيلعردطب امو

 رطب + ةلقل أو نيكل اف تواضنم دوجولا ىلا بد اخلامف ايه اننم
 هلام احلا نسثلا ف نس انل نهب توانل اهو تواثللا
 أذا اكلي دحاو ئمو مهردللاو قنادل ا كاع دحناو نف لاملاب فلا
 لاومالانابعاوأش اسال تاامولعملا نال ظعا م ولعل ١انك

 اذافاهنع اهلا قلخ ن )موصتيال ةيهانتم ماسجالاو ماسجا
 اهنعلاو ناو الق نا ةنرشز ام ىف نقب فوات اطمح ول
 نأو ق دصدْفف هللا الا هلأ فرعي الل ق نع ن1تفرعو هل ءابال

 الا دوجولا ف سبيل : اف اضيق دص دقف هل الافرعاال ل ن م
 روصقم ناكو هلامف أه ثحع هل امذا ىلارظن اذاف هل اه و هللا

 انانيح ماير و ضراو ءامسوه ثمنم اهرب مو اهلعرظنلا

 فرعا أم لوقي نا هككمف ةيبوبرل ا ضخ هليرعتزمو اج لف هعنص
 رسهشل الا تسال متر موصت ولو هللا ال اكد ١امو ههلاالا
 : ره ا الاكر ام لوفي نا هنم صل قافالا كسر شقنملا اهيون و

 2803 ايكو هنعاجر انيرسيل هتلمج ئموه هنيضب اهل ارونل ا كاف

2 



 رينلا عوب وشرتلا ن |اىنك اهر انام او ةيلزالا ةمدخل امان امد
 ] عا ىلا انرصف ىذدل | نخملا كا نور ينتسسملكىع ضيافلا

 هوجو اكلم ب اذلادوجولا عوج وه ةمورشلا ةبلذالا ةدقلا
 هللا الا فرعاال فر امل لومي ن ازموهث هللا'لاد جول ١ برسل

 جيمنال لوو اند اص ئيوكتو هلال افرعاال لوعب ناس أجل امو

 ايي ادكولو هسون انه كلوا ا داصاضي !نوككو هللا الاهللا
 ا ايو اش هاون دص ال تار املاهوجو تؤلتخا اذا

 بنموهو نر انعاىرلل نال ق د اص هنكو تي هللا كو

 هيف ضف انئالذ ى انلاب برل|11!بوضمو اهدحاب دبمل اكل
 لبو ءلاحاس الح ةجلانضخ دذف انهه ن ايلا ن انعضصنلو
 000 ارس يأ عيش

 زا هلل« :اساخ اعم حرش 0
 ور م بدت اكان « ىف امل رمل !ليصتمل | ع
 زاعشأ) ةعسنل ارسم نَذ هللا ءامسا أكس حرش سا ءالالصغلا
 ايد هنع هلا [ىضر ةريره ىلا ناو اهلعإئش !ىل |ىهو

 اسانيعستو ةعسش ادت هللا اوأسو هيلع هللالص هللالوسر

 هللاوه ةنجلالدخ د اه أصح لزمرتول ايحرتو ما نحو الا نام
 مالّسلا سودقلا كاملا مبحرل !زمحرلاوهالا هلال ىذلا
 وصلا ثيابلا قلاخلا ركتملابابلزيزعلا نمهملا ساملا ٠



 ٍضاَعلا ميلعلا حانفلا قائرلا باهولا راها داثفلا
 54 ريصبلا محلا لذملا ملا ثارلا ضفاخلا طسابلا
 روكشلا 0 0 لاتقلا فلل لويلا
 هيوكلا ليحل لما كلا لحمل
 عايل ع 4 00 عيساولا بيدجلا 590-

 رمحلا دما ىلولا نيثملا ةئوقلا لولا نلل ديهشلا
 داتا دجاولا مولا ىلا ثبملا معلا دصملا ٌىدملا

 لوالا رحؤلملا مدقملا ددّنعملا ىد املا ديمو

 تناولا نا. لاممملا ىلاوا نطانلا رهاقلا الا
 ماركو ل لالجلاوذ تلاملا كام فؤراوفملا هفلنملا
 كاحلا سونا مف انل اًراّضلا مخاملا دفلا عملا طسفملا
 ا«ةغامان ىوبصلا دبش ثراولا قابلا عدبلا

 دل ه1 الا لف انوا عماجلا لل دوجولل ماج مساورف ظ

 هاوس دوجوملكن افرغضحلل دوجول اب درململا ةسوب لا توم
 يح مونرف هنم دوخول اد اكشن ١ |او ْءاني دوجولا 'ةسمربغ
 موال كل اه دوج وم اكد وحوم هشلن ىلا ملل :ءو كلاه اذ

 مالعالا ءارسالا تم جئمملا انهلع هلال دل اق د اجا هبشالاو
 لع تلكتو فس هقيرصت ول اقتش اساء

 لادمالعيمشلاو ةمشلا سأل لعالادس اولا

 هول | هداف نو



 دحاو ين اهنم شمال نح اهاكة لال ام افصل ةعم اجلا تاثل الع
 00 د احا عالا اه د احا ل ديال ءايمالاواسو
 ةيلرطلل يقلع دعا هقلطبال ذ !ءآيسال |صخاانئلو نيغو الفدا
 مبحللاو يبدع ءاوس الار.اسو أن اجمالو
 |اسم سال عمركم هيلي جرا شا 5259
 ٌواطنبىح اهنم قنم درعأ اًئصم "ب نارموصتت ءاوس الار أساٌعُن هقش د

 عاغور وكس اورموصلاو كلو ملعلاو مج اكمسالا هيلع
 هلل اع هلالطا ناب رخا هجولع هيلع مسال اق هلطان أكن او

 الكي شم هفرموصتيال اص وضخررج اخ مما اذه نعم ماو أ
 اا فسار نم ودل انه ومالو كر الون اللاب
 وروكّسل اور وصلا لاف هيلا ةخ اضالاب فرعي و هلام أ أب

 وروكشلا ءاسا مها لاغبالو أذ هللا ءاس ام كاملاو رز أبجلا
 اهب صخاو ةيملالا ام تكرم ل د اوه ثيحزم كاذ نالروبصلا
 فرعو نبذل ىبرعل لزع زؤس اذ مسالا اذه رب ظاوربش ١ نأك
 مآل انهزم دبل !اظح نوكناغخي هين هبل اةف اضال اب نيغ
 مي. رذل هللاب ةيحلاو بلل اق طتسسم نوكان ارب لعأو هلاثلا
 دوكيأل ضيكو اال اف اخجالو ويربالو دج هاوسلا ثؤنلبالو نيغ

 هاوس املكو نلف او ىوملاب نمسا أنه نم مهف دقو كاذك !إ
 لطإبو تلاه لو !هسيظفالو ا تسير الل طابو كا اهو اف

--- 



 هنأ اف تيب ف دص الف ثيحلسو هيلع هلل لص هلل ال وسيرةاراك

 نامسا ٍمح) نحر !لطاب هللا الخام تشسلككلا دس! لوفوه برعل ١
 وهوال موج الو اموج ىعدت شد امحرلاو مهحرل لزم ن اقشسشم

 جاتحلا ةجاح يسب ىضفي ىذلاو جام ضقب بسلا جا

 دير ىذنلاو امحرمسال حا امان .انعو ٌةداراو دصفريغ نم

 مسي ل اناضؤط ار داق ناكر قاهمتبالو هتجام» اضف

 ىعبل دوف ارجاع ن أكد او اهب غلوأ ةدارالا تحول ذاامحر

 ةيحسرلا اغا نطق أن هنككو فول نم دوتظا ايوان ج١
 لاو مب جانع ميل مت داراو نيج انجل |طربملا ةضافا ةماللا
 راع هلل | ةيحرو ئؤسملاو ئيسمل اويغ لو اذن ل |ىه ةماعلا
 000 احاعئاضف دار انا ثيح ىف اهم اماما ةّساعو ةَماَث

 ئخلاريغو ئئسملالهن هنا ثيحيرف اهمومع ماو اهاضقو
 ايازلاو ث اج احلاو تامورضل لو انتو نخالاو اين دلا معو
 واال همحرل ا َةَقيِق د أمح قاطملامحر اوبف امنع ةعر اخلا

 مورملا ةجاح ءاضق ىلا هكدت هبحرلا ىرتمت ةلوم فر ع

 لعمذ ناصغن كلذ نا نظن كلعاذ اهنع ننم طن ٌبرلاو

 002 اما ةمسرلاف اضفت ريلو ل ككللذ هاولعان طجرلا

 تيطف امهمو اهئرُم لاب ةمحرل لاكن ا ثيحىش ناصمم

 رج يح

. 
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 ضف اهفحض جالو اف اصقنو هسفن ىعضل ميح رأ الان امناد
 مح) اوعم ذل ايما اماو هتجاع لات يضف نادعب ايش جانخلا

 هع ةقرلا ملاهف د هلعغب دصقي داك ملانو قرع مبحرل ا ناوبف
 ل اكيعصَعني كلذ و هسضن ضرغ كد يعس و هتلر ظن دف نوكبش

 . موحرملا ل جال موحرملا ىلا هرظن موكب ن !ريحرل ل الب ةمحرأ انعم
 . كلذاو محر زم صخ [محرلا نياف ةقرلا مل نم ةحارتس الل جالال
 برق هجولا اذه نموبف نيف لع قلطي دف ميحرل او هه اريغ م ىعش ال
 ةمحرأ [نم اًهَمسْمم اذه ن اكن او محل !ىرحم ىد أجلا هلدامس نم
 ' نحر !اوعداو ا هللا اوعد الف ل اقف مزج هلل اعجب كاذلو أمطن

 ءامئالاف ف د إلا انعم ثيح نم هجول ا انه نم ملف أوعدت ام |يا
 نيل رم مويزعملا نكن |ىرحلابف نييس الا زعم ناب ىرغي نا ةأصحلا
 أعسلاب قاعتب اهوهو د بعل تلو دقم س دحب ايه مح |نماعو
 ظ مالا نوال واد أح الاب د اعل الع فوطحل اوه سحرلاف ةورخالا

 القلئان ةخياخ دامسالاو اناث اعسل طف اسساو نانثلال لا

 نر اهسإزم دبحل | ظح بن[ ميار موكلا همجحو كلرظنل اب م اهن الاد
 ئ وأب هلال ا ةلغفل اقيرطزع مفرصيف ىف اخل اهلا. ةابعمحرا
 نإعب ةاصعل !ىلارظني ناو ضنمل !نو د فطلا [وبرطب رصنل او

 هتلاحالف ترج ةيصعملك توكيد او ءارذالا ىيدإإل محلا
 ةمحر هعسو ىدفب أهمل اف اجو  ايالف هستض هل ةبيصك



 هطخو هراوجزم دعبل يس و اين هلل الرزضسل ضرعَتي نارص | مل ١ كلذ
 الو هلف اطمدقب اه دسالا جانحل ةقاف عدبال نامحلا م

 هلامبام | رشف مف دو ناهعّب موفي والا علو هر اوجىف اريقف كرتي

 كاذ عيمج معزجم د اف عيغ ىلا ةعافشل اب هقحف عسملاواههاجلوا
 انطعو هيلع ةفر هتحاح بيس نزملار اهظاو هلاع دأ أب هنيعش

 لوطن كامل باوحو لاوس هّتجاحو رض ىف هله أسم :اكذح
 ىلتبم تسربال محل او نيالا تا موكوامحر اكن ,نوكيعم ام

 : وهوالا صرب أم ةط ام [لع سدُعب وهو اضيرعو ام دعمو ار ورضمو

 ماو قفز مف دو ةيللكي انتر داق اي برلاو هنط اماملاد داب

 أيالبلاو سحلاو ضامال اب هخاط اين دل اورضلكهل اذ او ضرملك

 ايانرلاب نين هدابع كر انو اهعيمج هل اذ العب داقوهو
 ةم |[للزع هعلف هم !هل قرر دّةريخصل !لفطل نا باوخل نحلاو

 ىد مالإوه محلا ا نطبله اجلاو اربق اهيلع ءاجلق اعل ابالاو
 هتمجم لاك ةمأجلاب هايا بالا ماليان الجل اعل او بالا :

 ف دص ,يروص ةسودع هل مالا داو هدقفش ماقو هفطعو

 ت اكون ارش نكي م ةريثككا ةزلل |بيبسم ناككذ إل لقل ا الا ناف
 قالارش دوجولا فيلو ةل اهمال موجرللر يلا زبري مجرل او اريخ
 لصحبو هنهضيف ى ذل اريحا طبلرششلا !كل ذ مف دوأريخ هنمض
 رشاوعطق هاكاتملادبلاق هنهنمتب ىذلارشل ازم مظع |رش الط

 هي
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 كرتولو ندبلا ةمالس وهو ل. وللرنملا اهنض ىف ورهاظلا 3
 لجال دبل عطقو مظعارشلا ٠ اكلو دبلا كالهز حل دبل عطف
 للاقن اسل ١لوالا دارملا كو ريخ هنمض ىئّرش ن ديلا ةمالس
 هيل ببسلا ناكل مثضحمريخوه ىف ١ةمالاسلا مط اقلارظن
 ابئانل يوطم ةس السلا تن اكو هلجال ديلا عطق دصق دبل ا عطف
 ةائالاثح نالتحاد امف تانلال اين ان هربغل ابولطم مطل اوالوا
 . هلمالو هريزل هارملالق,زيشل د ارمرخالاو ءانل داوم أه دحا نكأو
 هن دار ابرشللاورشلا مث دار ١ هبضْف ىصْخ ىتمحر تفس اذن لذ

 دارأو هسنمنر يلا يحلاد اد كلو من داو امراوريختل مت دارا هممحرمو

 رشلاو ثانلاب مضْفِمرمل ام رنملا زمهثمنجو امل ىكلو ماذل الرشلا
 - ًالانالصا احل اف انيام كا ذؤ سيلو صسدقب ]كو ضرعلاب ضم
 يصح ناكمنا كلرطخولاريخ هتحح ىزتالرشل زم عزب كلرطخ نا
 .. ٍترطاخل ادا فيرص اقل ١ كاقع مهم افرشل [رمضف ال انكممر تملا كاذ
 .كومفل اضع ام اذه ناف هّتحريخالرشلا اذه ن٠كاوفىفاما

 اضحماش ةم الاع ررى أ ليصل الثم هف كاعلو هلفرعنع ٠
 تتجمل ارلذن :ال اضع ش اص اصق لتفل اعرب ىذا المو
 ]طصاخلا ءامل اريل ازم]ه ديو ضخعرش هعجيؤ ال لونشل ضع
 ماعلا نحلا ىلإ صاخلارشل اي لص اوبل ١ نا تيمديالو ةفاكس ال

 مشل 1010 ل اا ا ل ا د3 انل |رطاحلاف كاع ماوا داهم هارت نبال و ضحيربخ ظ
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 رمماغ قش د أضبإأ اذه ناف كمر شل يمض ال كاز اصحت هكا
 الو ههيدبلاب هتل اخساو ناكماكد دبام ممول اهي لكرياف
 ن وزيكالا هنعرصنب قف د ضم اغوظنب كا ذ فرع اهرملب سرا

 محد اءئاؤالصا نك الو نيف رطل ا نزده ىف كافع مف
 ديل أف نإررتستالو هيض هلمحد تفبس ءناو نيحارلا

 نع ءأطغل انشكت تح و ةمحرلا مسال ئحسصرمغ ذل ال رشلارشلا

 علال ءامبالاب منق اف هب اشف [م عرشماا عنم ىذل |ردقل ارس انه
 لمالف هله ازم تنكما ءاعالاوزم زل اب تهنبدّملو ءاشفاذ

 كالا كح انه ى دانث نمل وحال ىككو اح تيد انول تعمسادقل

 زصبتسمالا كنا الف حرشلاب دوصقملا خالا أها ثنا اماو

 تم اهشالاو تاكرتلا نه نع انيختسسرمدقل اف ههارس
 جانجيو دوجوماكنع ثافصو تاذف ىغتسي ىذااوه كلتا

 فالو مان ىفال مف ئش هلع فس الطب دوجوماكمبلا
 امواهئمهدوحو شكل تاَعب ىفالو ه دوحو ىفالو خافس

 نختسوهو ثاَدصو مادى كوامم هلوبف هاوس باكو هنموه

 نوكيد | موصنيال درعل !ةيبْنَح قلطملا كاملاوه انهف ئثلكع
 نت أو هلل الاريقف ادبا ناف ئشلكنعىفتشسمال ناف اتلطم اككم

 نفس لب شلك هيلا جات نا/وصنبالو هاوس ع ختسا
 . ضع نع عش ن ا/موصت أل قكلو ث ادوجوملاٌريكأ هنع



 كامل اف بوش هل ناك: انيشال |ضعب هنع خس الو ءابسشالا
 ثوث اكنعزغتسم لب هللا هكلعا ىذنأ اوه د ابعل نم كاملاف
 هدونجابف هعيطي ثرح هنكلم كاميكلذ وهو أذن هلل اوس
 هتوبش هذنحو هللاقو هلف ,ةص أحلا هنكلم اماو هاياعدو

 رب اسوهاديوهأنيعو ماسل هتيعرو هاوهو هييضعو
 ل اندشف اهعطي ملو هنع اطاو هكلبت مو اهككم اذاف ءءاضعا
 رسائل ااكنعهو انفشس !هبلأ هذ ١ناف هملاع ف كاملا ةحر د

 وش ةزماالاو ةلجاحل !مموبحيف هيل امهلكس انلا مب أينحاو
 مهئاف ل هلل | وص ايخال !ةيتد كاتو ضال ا ملاعىف كاملا

 ىلامث هلل لزعال دج لك نع ةرخالا ةويملاحلا ةيادحلاف اونذتسا
 مه ندا ءازعل أ كاملا اذه مهيلبو دحالك مهلا جاتجاو

 رجهين
 ًفمساو دابعل اد اييرإ لع ممتمدقرمدقب ميككم اغاو ءايجالا هدد
 ف ئكالملا مدل !برغب تاطصلا ناببو د اشيرتسال نع
 نم دملا ةّيطع كاملا انهو اه اذ هاذ ابرقيو تافصلا
 نيفر امل ارضحن قدصدقلو هكلم ىف وشمال ىذل !خلل كاملا
 انه لوقت ىو الق ثيح كنج اعرب ءارمال ارضعب هل قال
 دطف ىوحلاو صرحلا ل قف اهم و ل ف ك أدبس اه ندع لو

 خيشل ضعبل مضخب ل ق و دك اكلمو امزكلمو كابلغو امهتبلف
 فيكول ن نخالاؤ اكلم نككأبن دأ اذ اكلم نكمل لاف صو '
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 ئخالاخ اكلم ايندل اف اكلم كاانندل اذ دهز هل اعف كل ذامف !

 ةيرحلاف كاملا د اف أين دل اع كتوبش و كعبلم مطق ! انعم

 شح هكر دي فصو لكن ع هازيملاوهسو ثا ءانؤتسالاو

 + ىمِف و أربمض مب لخص و اهو هبل [قبسدوا ل ايخ عموصتبوا
 كاذركذ نافذ صد اًعْلاو بوصل لزع هزم لوف !تسلو ر كت

 كابلي اقل !لوقي ناب دالا زمرسلف ب دال كرت نم برغي داكب

 ن اكما مهوب اك دوجول هغن ناف م انجالو كي اهيرسإل دليلا

 زع هزئملاوه سو دقل ا لوق |لب صتفن م اهبل كل ذ ىف و دوجول ا
 قالا هل ل ايمانا ككهّئظب ىذل ل اككاف اصو !نم فصو لك
 ىلا اهماسن ١اوكر داو مرن افصاؤفرعو مههضن !ىلا اورظنالوا

 مهرصبو مهعمسو مةرم دق و مهل عل شم حهفحف كلو لاكوهام
 ءاز اب ظافل الا نه اوعضو و هر ايّتخاو من داراو مهم الكو

 ف صئخ وهام ىلاو ل اك ١ مارس /يه نه نااول فو ىف املا نه

 ءانااوعص وو مهس رخو مهيص و مهاعو رجعو مملهج م رفح

 هنصوو هل الع ءانشل اف مهني اغ ناك مث لع اذلالا اه ىف امملا نه
 ًالكورصب و عمسو ةردقو لع مهل اكف اضواوه اهب هوغصو نأ

 ممل اكن اصو ازع هزنموهو ميصقن ف اصوا هلع اومن ناو

  نةموبف نان, وصنب ةفصإكل م مصقف فاصوا:ع فم داك .
 فت ذالاو ةصخر ادوروالولو اهلث امو اههشن انعو أهنع ظ



 لصفنم عنارل لصقل اذ انه ىضم دقو اهرككق الط اج مل اهق الط
 ديعل اس دق هل: ة د اعالاملا ةجاحالف هانعم توف و تن أمدقملا

 يق تالابقسملا :عهه زيف هلع اما ءلعورتدارا هزني ناس
 .الدالا ممياهبلا هبف كد اشد ابزكو تاموهوملاو ت اسوسحملا
 ةنيللالا ةيلز "لا مومالا لوح هلع فاوط و هرظن د درت بوك
 نتملازع بيه دعبو رشحلاب ك|/مديف بقي دازع ةهزفملا
 موهوملاو تدايكلاو ت اسوسحل ازع هسفن ىف دريم ريصي لب

 اير اًنايرمىقب هلو هسح هلا بلسول ام مولعل ا زمَْسَع اياك
 ةَيَلزالات امولمملاب ةقلمتملا يالا ةيلككا ةئدرشلا مولعلاب
 [مزنبف تدار ااماو ةلركسملا ةريختملا توتا نو د ةيلدبالا
 بضفلاو عوير شملا زل ىلا عجحرت ل ٠حرشمبلا ظولظحلا ل وجرمو دن د ازع
 تانللازم هيلا لصيال امورظنملاو سلملاو حكتلاَو عطملا ةعنمو

 الاح هل ىتسالو هللا'لا دب ربال لب بل اقل و نسما ةطس اوبالا
 فل ابالا عفالو هللا ءاقل ىلا القوس ا نوكبالو هاذ
 اهبلا تئتلن م ىنل ام اهم امو ةنذل هيلع تضرعولو هلا م

 ةّيملات اكردالاة للا طعو دال ابتربالابادلازم عنقي مو هته ٠
 وه أبل ا اهنع قريب ءابخ فاه ماهل اكر اشي ةيلايكلو
 ماهل مح ازت ةيناوهشللا يشمل ظولظحلاو ناش الا ص اوخزم
 هدارمنل الخ رملع دمرملا هل الخل اهنع هزلي ثا غيذيف اهذ اضيا

 د ظ



 نكي ل ساو اهنم جرخج ام هنمقف هنظب افنبخ ةيام هته هاك

  ههيدع هلغ قر نمو هةر دق ىلع هتجردف أظن هلل اوس يهد
 نم داو لرم دقو تالبضسملاو ت اوسلو تانيا

 كيااوش السلا سادّمل ١ نيظح ةسوخجل زن دطف ةاوبشلاظلقم

  اذاوحرشا نع ما اوفاو ضوتلا ع ءافصو بزل زرعءاذ لس

 مداص هبا ةمزعم تناكو الا ةبمالالس دوتنولا ىف نكي ل كلكن اك
 قلطل ارشل !ىيعارشل !زعةلباس أكد هل امف الا تجف دقو هنم

 حاف سلو هنماوظغ ١ هنمض غب لس اونطحل ع انل.داؤملا

 شمل اعرب ' اع إك هن: هنا ءاالإةبنس اك ةفَصلا نم

 امانجلاو مام الا زع و هلكزشلاةاهار اوت نسظاو قلو

 اعذار اف ساكتالاو اكتبوا ئ

 زم ةفصوى برعلا دال ا زهم السلا وهو لس بلقب هللا

 رساكتالاب قعاو هدفصف وشمالا نا نلطملا» السما

 0 اع < ظ

 ركل اذاف ةعوطو لفعل ارسابرضخلاو نيشملا هزكياوغو 7
 إ تعش ا الوم ام/لارطسب كير هعالبمالو نككاليف ظ

 الزعل 1 ا ىلا
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 1! ينو و كير 2 اا يم نان اهنم
 لطرق الط نب ايتزخا هج و لع «بلع مسالا قالطا قاكن لو نيغو

 ْش ةلوكيشم هيف وتبال اضونضخخؤص اخ مسالا اذفؤعم امو هل
 ١ د ابغى ضو ضوشملا انهزجالو:ةفيرطاب الوز اجلابألا
 نو ءاتبسا داؤاب امال او نمالا ميل از ىدنأ اوه نيألا
 كووخالو فوط ىفاالاو اماالو نمإرموتضنبالو فو اجاورزلا

 000 لا مادعلا!ن اك اطنمالا
 » هيااوهو شرج ساو افتنتسم ناوكتوالا ناماو نم ام وضتبال

 هتيوف عوإل ثيحزم كاله هلانب نا فاشرعالا ا مخجينلو ٠
 ءذلل ال ةفااخ اني طقالاو هنمانا ايت ةرانضيلا

 ا ني اولل عبمج - انكهو اهنم اناما نيل سل اننبلاو

 نحو ناسخ! ايدو 57 اهموختو اهرموصمو اهلاخ ْضوملاو
 'ةنلع دال ةفبيطما ةيلموفو ءاعا ةهجشامولطم .

 هفم ناك قاوهفم ح السالف تم ا ]

 سايالاف ماونج هل تنتاك ناو همجي 1 أنعمو.اقيالخ: خد هو

 ا اعراس اوكار هدب بَ

 اميصحا سيينا لوا ةف :او دونك عا قدم



قرلاوةقدشلا ب افالا ةضّرعو هيل ان نم :
 .ةرساكلاو يالا ة

 ةففأ مكر دالاانع عال ام اني ديمو نارا

ةطبم حرشالاو ةعؤمل ظن ةيطإل اويض[مأل
 ل 

 ش هفاكلهم بري اجد دس سيينا جيما لاو هن دب نصف 4

 لنكال !اهنع هنضحالو نخألا ك الم مظعالا فرخ مث

 الا هلال ل ف. ثيدع اهنذبهيهضرماو اهلا يداه اه هاو ديجولا |

 ع ”يتهوال الامل |ؤ:نم١ هل لاذع انعم أ هليج درر ىطصخت هللا

 ب دالاونف املاغتسما ىلا انجلو اهلك هرقل وه اب انبساب
 هبناج مرلكق لكن [نماي نا فصول! ابها تلج ل كل فع
 هنيد ىف هبينضزرعك الحلا مف دف داصيغالا ياسا جزيل
 0 ا ايندو
 اندابعل !ىحاو ِهّمِئاَو راج نس انيلفزخنالازهونلاو للان

 ةيادبلاب هيام اند م ىانط إرم قلل مال اهل ناك تم مالا
 ش لال اة عم ١ :ايلاوأ داشبرال وأ ههاورطلا

 دولفاهنت هكا راسو ميلع هلل [نص بلل لاف كا ذكومالعلاو
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 ْ 0 را وعم وكلا جب الشيل ظ

 :.كممال انصخأ اخيتوكو ل زعملاو لّدملاوهب ازعم وكمت ال الذم
 3 تفوحلاو نمثوملاوهن كال ننككمفارإ ارنا واق
 أ هلكلخم ,مزبهلا ى ولا دود ديا ينقال و وولهأللا

 اماو ويا زباو ف ازمداو هما ع اب هلشبإع ميال لت مد
 قع رشم كك هله غو يالايتساو هع الطب ميلع هم ابق

 فلاكشيلو مخل رينا وسلا ضاع هيلع الو لك ارم
 ظ علا لا كفوتحلاو ردم ل اكىلا :اابتساالاو راسن اهلا 57
 ظ امام كل ذ حفص نلو نموهم ارهسا ىف أملا ناه نب 19
 . هسكلاؤ اظدساء اسال الف تادلَو ان هلال ل ككاو
 'هنارساو هراؤغإ لع فرش حبق او.دنريعإل هيدا معدقلا

 ءلع بلطي ذي اساواو لونا مانجؤم هسا عنيك اب

 عت انافةبلق ىلا ةفاضالاب نههمومف ميونن طعما ملح

 دانس امية ىلع هلا د أينع ضخم لفك م او ماوا لشن او ةفارش

 لالدشسنالاو رتل يوب رأسا و مزتطاويولع هع هغااط نم
 زيزعلام من ظخوزفو املا انه نم هبديطن  اكعرم اوظب

 بيو لا اطلب ل وبول كلا :



 ا ريال ام كو لعب شد مواز
 انتا افالثبر مثل اكازيزع مسي مل هللا لوصول ابعصي ملاذا

 ةجاحلاو و امهنم دحاو لكى ميظع عقل او كا ذكضرالاو

 خمر ابعسب دال نال زعل اب ب افصوبأل كلو املا قر دُس
 دملو لك مث'مالثلا ىف اصملا عامتج زم دب لف اهمده أشم لل ظ

 برنار رجول اذلق ىف لاككاف داصتن ولاة لئلا فام
 ريبلو هلشم هوجو ليخسي ثيحب نوكو دساولا :لفاال ذادحاو ىلا ]|

 تسيلف هرجول اف ناعاو ثن اكن اورسبسل !ناف أَن هللاالا انه

 سو ةسافنل اذ ل امكأو اهلذم دوو كفن اكمال اف اعز

 د افصو هن اذدو ه دوجو ىف ىح شكو شلك مبلا جاني با ةجاملا 0

 نم !لانملامتوعص ىف لامككاو اظن هللالال اكك لق كلذ سبأو ٠
 مكارم كافر د هرج سا نرحل لوصول امك
 قملا قاطملارب وعل اوبف هللا ال افرع ال: !انيّي دق اناف أنف هللالا

 هابع هيلا جات سم دايعل ازمززملا هيسنت نيف هف ءزأوب ,ال ع

 كا ذو ديالا :داعسلاو :ورخالا نربط ارهو رهرموم ها هلا ظ

 هآيضال !ةتر لهو هككر هابعصيو ه هوجو ةلاح اللب ام

 0-0 ةراسدر <
0« 

 نتناول علا >4
 1 ا
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 "الو تلو د اسال ]سسإل هديشم قنا اوهد املا قلخلا
 ى ديالا صفنو هلضيف :مدعا ال ىذل ادحا ةيئشم هفذنلي

 هرجالو دحالكرج ماف اش هاو قاطملاو |بجلاف ترض ىمح نع
 ١ عفت ارم ايعل زهد احلا هيت نيف رطل اف هفحف :ةوئشم الو دما

 1 3 كيب هلهزرولعب درمت و عابتتساالا ةجرد لانو عاتالاع

 / سو هنف»ف هنعب اتمو ب ءادنق الإلع روصو هبيش قالا

 ْ رح و عبتيال ووبباتسلو رانالور وو ديفامسالو قلخلادبغش

 فلل مري | اسجد سل ةظحدلب علي والا دعا ظ

 | فصاح نو هعابتتساو بل دنس ف دس طبل الف مان ل
 نب ىم وم؛ناكول ل ف ثرح بلع هم السو ههه أ اواصرشسل أ دس

 ١ ركل نفلالو مدادلو ديس اناو ىعابتاالا هعسو امايح نارع ظ

 ةمظعل !ىربالو اذ ىلا دف اضالاب اريح زككا ىربك دل اوه : 1
 700127 1 كاوا وظن نبق كار طنف هس الا ءانرككاو ظ 0
 '000 راسك هان ءاصغأ لا قع تاكتاخ 0 0000 5

 كلو ناك او اين هللالإذ هللهإ لع كاؤرموصتيالو اتحاركتم ٠ 0 ادي ١

 000 ا ظ 0

 1 ل 0
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 نوكيش أكن هه اوس شكى عرجكتيو نلازع هرسلفشهي اع هازلتي نا
 زول زع اهااك ماش ن اع امفرتم اعبمج ىرخالاو اين دلل ارتضسم
 ايندلا عاتمب ىرتشيب امنا ةضو اعمو ةلم اعم فر امل اريغ ده و أن

 وهأمأو الجا هف اعض اذ أويط الجاع ئشملا كتف ةرخالا عانم

 ذاوريفحورف مكملاو مطملا ةوهش ,ت دبعتسم نمو ةعي ابمو
 نإروصنب حو بسلك مخنسم نمر ككملا اهنأو اعياد كلل ذ ن اك

 ءامسالا نه نازظي دفرئصملاغد ابل !نل اخلل اهب مج :اهملا هه أسب

 نوك نئشبالو عا اريخاياو نلخلاملا زير هاو أ

 ل حرض املك كاذك

 يضرم وتل الاوان افردشنلازف دوت اصالا كلارا
 هنا ثيحْزم ىر امور دّقم مآ ثيح مناخ ىلأعذ هلل أو انل ان

 ىلع ن اءزنل|موص برم ما ثيح م رموصبمو دجومو عرب
 , دنالاومدقيمدقم ىلا جاتك : اف الثم انيلاكأنهو بيرت سمحا
 أهليطو ةيذبالاد دعو ضرالا ةحاسمو نإلاو بئنحلازم هنم

 ىلا جان ”مث موصي و همس رف س دنهملا هالوني انهو اهضرعو
 جاف مث ةينبالا لوصا اه دنع ث دحت كل ل اعالالوتب آي

 . م م ءانلاوبغ 0-2 م يعوس ا



 تااملاالواو دوحو ىف جانحم وهو ءاقولخم دحاوهو ناشالا

 يىتحالو امسحلا زهدي الذ صوصخ مسج ما هد وجو هنماهمدقب -

 - حلصبال يجف تالالالا انبلا جوجاكت انصلاصتصخج
 سس اي كحو تامل اذا اعمج بازل او ءاملا الان ان الا هخبل

 1 دس بلير هلضو ءاملاو تاكرط اقاهغ طع الو نتتيال
 لمعي قجرس الاب بطرلا جامي ناو دب الف طسدب لب بص: الو

 2< د ئيح حاط ةرارح نم دبال مث نيطل أب هنعربمي و

 ظ ل د ىبطل ذم نانالا نا :افؤ طق الف نازل

 ىتانل ا هِف تامعدت ىلا ءاملاب نومتملا نيطل اوهر اعل او ر اهل اك

 صوص ر ادّمح نيطلاو ءاملاربدشنىلا عاتج م هجازم نككحا
 ردُقإع ناكل ةبن اسفالا لامف لا هنم] صح ملام مرغص نان 8

 ربل لش ىلا جاتجالف ئث ىف داهككيمو يرلا هيفستفلتل اورمذلا ش

 ًاصتنو ىان“ أنزيريغ رع ىف اكل ةجاحلارديلع ديري كلذ ناف نيطل زم

 دابسعاب هيرب دل ىلا عج كل ةزكو ات هه اي مواعمرمنق
 ايتعامو نأ اردستلا نق ولع د احاالار ابتع اي ورموم الاهذه رباع

 درجلاد اهعالاو ىراب دوجول الا مدع اعد اجالاوؤ عارتخالاد رج

 مايد يو 7 ,دّملاىفولعد عالاوغ
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 ثيحمم هلورف سوصملا مي اماف ىرغيال مث قا مونفل ضمن و تمل ام
 نم أنهوربوصن سحا اهموصو بئر نسمح ٠ءابشالاموصٍبت 2

 اما مالا وصولي مالا هفيتح جاعزشلاذاسدا ٠
 ٌقافَساضع [زم بكرم دجاو صنخشب كنف هاك اعل نان لسيشفل [ط

 بكوككاو تاوهنملا ءؤازجاو هؤ اضعا امئاو هم بولطم ضوغلع
 ءؤازج اتيّرمدقو اهريغو ءاومللاو ءاملازت مزج امو نوضدالااو
 فلا ةهحجصضخ ماظنل الطبل بتل ا كا دريغول اكتم اجترت
 ضب ءانبل !نا اكول فسي د ئشي ابزغسملا ههجوواعي ن عجبا

 ةكسحلاب لب ف انت الابال اهق وف بشنملاو ن اطنطالفش راجل
 ًطيملاقوف ةر املا عضوف كا ذ بلقولو ماككالا ةدادال دضقلاو
 فال ذكوالصا ءييوص تشب ملو ءانبل مدنزمال اهلفس اشرألاو

 داق لاو ضدالالذسنو بكاوككاواع ىف بسلا اههفن نغني
 هضانبه ذولو ملاعل ا ءازج زم ماظمل !ءازجال اف بيرل عاون

 اكو مالككا ل اطل اهببكر ىف كمل ازكذن م اهنصختو ملاعل !ءازجا
 روصملا مس وحب ةطاحا كان اك[ ضنفملا اذهل [لعرف وان أكرم

 ناو مل اىل ا ءازج ارم ءزحلكىف دوجومريوصنلاو بْنْرل انهو

 ماككالب.ةلذل ا ءاضع :موضعلك فلم ةرثدل او هللا ف نحر خص
 فوعن مل هو ن اوبل وضعرغصاوه ىادلا نيعل | وريوص عرسف لوطي

 ”قووابئاولاو اهرداقمو اهلكّشو أف ايهو أه د دعو نيعل ا تاقبط



 1 انكر جلا سال بال اهروتصم فرعي ملو هير يوص فمي نافاهف ةمكحل

 ثانبو ناويحركوم هج وكلإب ت انب و ناوبح كك ةريوصاكف لوقلا
 دوجول ا قموص هسفن ةسرصح هاوسالا انهم دبمل اظح هبا
 كفي مث اهيل وظني ماك هلكمل اعل !ةنيفب طبح ىح هبيترتو م ايهرع هلك
 تهب دب شبح نم نادننالا ةموصلع فرشتف لصقل ىلا لكلا نم
 ايمئتو اهقلزح ىف ةككلاو اهينكر و أه دعو و اهعاو !ماعبف هين ايسحلا

 ةتاككر داب, ىلا ةندرشلا' هين اعمو ةينونعلا نت افصلع فرشب مث
 اًمطابو اًرهاظ تانبلا زموصو تاناويملا ٌوموص فرعي كل دك
 كا ذ لكو هبلذ ىف سوصو مي |رثضن ل صخب قح هعسو ىفأم دقب
 ةفرغمملا ةذ انصالاب نصح ىهو ت اين اهسإإرموص هفرعمم لا جر
 مهن ارم ةفرعمو ةكبالملا ةفرعمل>دي هفو تايناحور اسيتز
 شم بككرككاو ناوؤسمل اذ فرضمل زم مم دسساوك طلئكو امد
 انوبطاف فرصا م داشرالاو :ادحلاب مرسلا بولقل اذ فرصنلا
 انهزم !طح انف تاجاحلا ةنظمملا اهلي داهلات اماحلالاب
 دوحول ١ نروضلا ةعنب اطملا :نلعل موصل اب اشككوهو مسالا
 لام هلل العو مولعملا موصل ةغب اطبرشقلا اف ةموص ماعل نا

 ةدوحوملا/موصلاو نايعالا ةسرموصل ادوجول بنت يوصل أب
 وان اسفل بلف ىف ةيلعل /موصل !لوصحلبببس دايعال اذ
 انضاريصبو أ هللا امس !.ميرموصملام [ئعب ماعلا دصأ اديطتسي

 0نئ



 زاجل بسم كاذ ناك اوروصم : اكد سفن موصل اب اشك

 هعارخاو أذ هلل اواخج نحل الت هبف ث دحج امنا موصل كلت ناذ
 ظ ان هلا حز ن اضغبل ضرعملا فسد دل [ذككو دبل لمتباال

 لق كلذلو مهضن اب اباوريغب قي موقب امريشبال هللا ناف هيلع

 هنبثتسم تارقن مره د ماياف مكرل نا مالاسماو ةواصلا هيلع
 بدهف اضي ادبعلالخ دمالاذ ىد ايلاو قل الا اماو احلاوضرمتشالا

 ىلا عجري د اججالاو لاخلا نا همجحو و ديبمب ذ اجل زم موني يا نيالا
 ةر دقو |لع ديلا اق هللاواخ دقو ماعل ابجوم دما ل اه

 رومالاو ءلعو ايت فدرع ةّمامو دعم مصخ غالسم هلو

 الضاد أصل !قءدقب اطوصخ طبترءالام كيطسغتب م واوحوملا

 الامل او هريغو ت انبلاو ن اويملاو ضرالاو نكاوككا ءامسل اك

 لاك ابعل ال اعامل امحرت خل ليهو دابعلا ةمدقبالا امل لوصح
 ناجي ف دبعل اغلب اذ :تانهاجملاو ثاداصلاوتاساسلاو .

 «بسليذ نرتب انابم قالا ةنملا بلاغ اهون اجل رتل لا ئزلم
 بيكرلاو اهلفلع كلذومر دقيو اهيل وسي ملروم ا ظابذتسا

 جرطشل ا عضاوأ لاقي ذ لبق نم دوجو هل نك مل امل عرض اكهن كاهن
 ثاالا هيلا قبسب ملام هضطو ثيح هعرنخلاو هعضو ىذا هنا
 طهاجلاو تاض ايزل اف حدملاس افص نم نوكيآل هبؤريخالام غضو

 تاييترتورموص تارنملا عينهوه قل ١تاعانصلاو تاس يتسلاو



 لوو طبذ تسمم لو ىلا ةل رحال ىقتري و ضع ص ميضعب سانل ١ اهل
 ىح امرمدقملا نا اخ اود وصل ١!كانل عرخلاكعضاولا كا ذه أك
 لااهلقن وكام ان هللا ءاوس !ئهواز أم هيلع مس قالط انج

 ىو ةقيفح بعل اون غل ن وكيأم اهنمو زككلاوهو اذ اجم دسلا
 كنا ظحالب ناني الفرروكشل او ىوّّصل اكان ان ان هلل اذح
 دافخلا هانركك ىلا ميظعل تو أئنلا اذه علهدنو مسالاذ

 ؤ فلا ميانقلا ةلمجنم بوي نا اوريبق ارتسو | ار هظ١ىذزلاوه
 َنْحالاف اهتومع نعزمو اجل او ايتادل اذ اهلعرتسل !لابس اب اهرمس
 خلل هندي جامل عج نادبمل الع هراس لو اورتسل اوهوئفل او

 مق هرهلا غل اجب ةاطغم هنط يؤ ةروسم ناعالا |هميقتسم
 "فل افوةراذقل او ةف اظنل اف هره اظو دبغل نط أب نإ
 .فاثل اهرتْسَو هرتس ىذل ١امو عبظا ىذإ ا اموظن ان لاخلا
 وح هنإةرس يضل ارت داراو ةمومذملا نط اخ سس عج نا
 ىر اجيىف لامر طخ ام قاخل فشتكاولو رسوم دحا ملطبإال
 زظلاؤؤسو ان انملاو شغل ]زم نيمض هلع ىوطنب امو هس واس و
 رتس ضيكرظن اذ هوككه١و هحو و لذ ىقاوعسلب هول انلاب

 ! ل دبيان ادعو دقو قلما ءالهإع اني حانممفال يحسن ناك

 ثاماوم مانسح باوش بوف د جا فمرتسمل تا نسح ماس
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 تس بججب أم يع عرتسإل نا مسال زم دبعل اح ةيضيت نامل الع
 هدوعرم ومع رتس م م ةلسلاو ةولصل ! هيلع ىلا لف دّمف هنم

 فاكك اوى سجملاَو ِفاثذملاو هم ايقل ! موي موع هيلع ههازشم
 :ىتضال مب فصتملا ناو فصولا انهزم لزعم :أسالاإغ
 :ضصّمنو ل كمع قولخ كنفنيالو هنف ام نسح اإل طن هلل واخ

 تيبصتو ذوبف ساما كو هل اغن نم نسحو مف نعو
 ظ رم ا مالسلااو ةواصل ا هبله وسع نمي ىور.ايعسالا انه :م

 ةفبجلا اه نانا اماول اقف هنّخ' بلغ دق تيم بلكت نير اوحلا عم
 ناشي يلا نإإع اييخت دانس ارع ان نسحاامىسعل اف

 ثايبوبط مصغب ىذل اوه د اهتلا نبحاوهام شام وكذب
 وهوالا دوحوم أل ى ذأ الب لال دالاو دن امالاب مهريرميف ادع | نع

 دابعلا مر اهعل ا هيبنت هنضرق ىف جاع يدق و عرف تحتم
 مهو هيدنج ناب يل !هسعن ناسنال اودع ىدعاو ه ادع اري نم

 كاوهشررف امرمو 1و ىذلاد اطيشل ارم هل ىدعا

 كل هال اءوبمس د اطيشل اذا نأ طيشل رق دقن هضن

 دف مو ءاضل ان اطيشل الب, ابح ىددمحاو تاوبش ةطساوب

 ريؤ عنا دككهلوبحال ١ ايم ضعتي ن [سوصتب مل ءاسضلا ةوبش

 داوهشررف امم ولضعل ١هد اساو ندا ةوطس تحن ةوبشلا نه
 مصل! ادع اذ ذ ادا هيلهمدقي مف 1 اكسس انل اررق دقف هسضن



 ىف تاوبش نعت ام نم ناف هجوارل ءايحا كل ذو هندي كالها ذم
 :طاتاوما هه !طبسيؤاولثق ندا !نإسح الو م ام ىف شاع وج

 . ضاعال لو ةناخلا ةيطعلايه ةبحلا باهل بالا هفرمدنع ءابخا
 انووائاوج هج اهيس ةفضلا ةايباياطعل !تّركاد اف ضارغال او
 _ !كطعب ىذل ١م اذ أن هلل ازمالا ةقبقح ةرهلاو دول روصتب نأو

 بهو :مولجاالو لجاع ضرغو ضوعلال هلا جان ام جانحم
 ةدوموا حدمو اءأنث :مالجاو ١ الجاع هل ابن ضرغ هتوف هلو
 راو اتفه[ امسورف رت و فرش ب اشكو أ ةه ذم خرماذتو ا

 طا جرسل ام لكن لو انني انيع ءاكيضومل سف داوجالو ب اهوب
 . قشيلد اجو بهو ىف ضوعوبف ةبحلاب هلوصح بهاول ادصفيو
 تم دااوه لد اولبا اذاو لم امللاوبف مدي الشلو ا هبلع ئئيلوأ
 لمني ىلا ل: هبل ا دوعن ضرغل ال ديقسسمل ىلع دي اوذل | هنم ضيفد
 رضوعو ضرغ كا ذو صلختم هيعغب اميوبف ب عيل هلعغي مول اش

 ةلوا تلا وكلن انا بلا دولا دبمل نيروصنبال هين
 ىفذلا كلو هسنف ضرعل هم ادق !نوكيق هيلع مدقي مكر ازم ا
 2 كلالوصوللالطفف أتن ههاهيحولحورل اح هككي امعبج لذ 0 ا

 ةمدعباعوجآو لجامع ظل اوانل آب اذهزمر تلا ةنكبامي

 ا

 درى امنو دو اد ارجو اباه ومس ن ابر دجويف ءزشمللا طولتملا 1
 بلطي سلك مشو دحال عرسح ل انيل دوب ئمنو دو ةنجلامن لانبإ

 نا



 ناف هايعالاال |ًضوع ال نا نظي س دنع !واوجهس لو انمي اضوع
 عقود ريغ نم أكن هللا هجول اصل اخ هككمب املك دوك ىانل اف تلف

 كومنف الصا هيف هل ظحالو اذ اوج ن وكأل ضيككماو اذهام ظخ
 امنلاه كلذو هبل !لوضول او هؤاَملو م اضن ضد هداوه هلثطب

 ذل ظكلوهو :دايتخال !هلاعفاب ناضالا اشكد

 امل ا طبلة لعمل اق هنأت نئاق طلو اتلاف كوكتال رن اسزئاوطد
 ديمل لعف ولذجال ن اكداف هاو ظحلال هلل هلل ادصي ىادأ اوه هل

 ظحلهدبعي نم ناو اصل اخ هلل هلل ادعي نس نادق نفل ١ اف ظح نع

 ةروسمثملا ضارحأ لزعريه أهلا دنع هد ابع ظحلا ناهلع اف ظولطحلا نم
 ؤينسا لاق اظن هه١ال ايصقم هل ىم حلو اهنع ءزننت نمو دنع

 نيسسعار درعل ان !ملوقكوهو اطح س انل ! نعي اع ىالخ هجوم

 عادي او ماركو ا ةينذ نم نايسبزم هل اني طل كلو نيبسبللال
 ىمارب ماخسدل اول ا امو هم دك هنم هل انب ظل ىككو عمل ال نانع

 انيعم ن اككالص اظح منم نكي ملول هام هلااني ظحلال مانا ناو

 سيل داف هبلطب مل د اك ة ال ال هريزل ايش تلط نمو فيس اماارم

 هلال هيلطي ال : اف بهل !بلطب نكمريغ هنلط اذ لم هبلط مناف

 الص ونيل امن انل ناد اربال اهو معطملاو سنلملاملا ءلصونبللب
 اهو ىرخا ناضل الاهئاذل دارت زال او حلالا مف دو هنأ بلجوملا

 م اعلعل او م اطعل املا ةطساو بهذدل ١ نوكيش رمل الاف داذكو



 كاذكواهريغ ىلا ةطساوب تسيلو :ءاغل ليه نالاو نال املا ةطس او
 نبع نال دإول ١ث انل داول ١ ةفالس مواطم] بدل اول اح يسيل اولا
 ةلساو طن هلال عج دق ةنجلل هلل ابي نم كانك هظح دلول
 :ءافل اتلصحول ء١ ةطس اول ةمالعو هتلطم ْاغ هلعبج لو هبلظ

 بهذ ا نك ل بهذ نو.د دص املا اصول اكبلطي مانو د
 ' ل انو د ةواطملا اعل ةقيقحلاب بولطملاف ابوأطمالو ابوح
 ' مهلا انغ ا :هاانع نو د اهلججال هلل ادعي نمل ةئحل انلاصحولو
 هلل [ىوس بوب هل نك ملم اماوريغال 1ذ 1 ةنجلاءولطمو موت
 نقلاو أثق هلا ءاغلب خاهتبال ا هظحلم ظن هه اكوس بواطمالو أك
 2 هاي الاقف ضح م نيرمل العالا ءاللل عم هئفاوملاو هنم
 ( 2 هظحوم اك هللا انعم طلب ظل بل طريف م: وعم لعال هاك
 نامت هه اءافلب ةجرل ا ةنلب سؤب مل صو أطح ه ارو ىغب سبأو

 قش مو هبل !قئششيب ل هئم برغلاو هل ده أشملاو هنفرعمو
 كاذ نوكبنؤموصني لذ هظحم كاذ وكب ن]/موصني مهبل
 . طمنإل وسل اريج |ىكيتمش د ابع ىف نوكبأل كال ناذ الص ا عاصقم
 ملو اهرفرعي هلو زل ! نهاوق و ذي ل لخلا ٌركاو أهذ عبط ةرجاب الا
 ١ كيحنم كالذي : امااغاو ىل اعث هللا هجو ىلارظنل ا نلاؤره
 روحلا ءاقل» ذات لاحلا ةلمئام ايناف مزطاوب اماف اسم طنا
 ةولظحلارع ةاربلا نارعالا اذه سم اف طقف ءب هق دصمو نيعل
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 مسامهنم برَعل او هؤاغل ىاىلاعت هلاوه نكي ناننوك تكمل امم

 اطحانهييلف هيلا لو ريه اهلا ةفرميتاع ةر انعظحلا د اكداو اظح

 طخ وفد بعل انحف همدع نم ىلو ءل وصخ اع ةونانع هاكنأو

 قاخو ملا اهلبصو او هقزتوملاو ىإزنرالا قلخ ى دل اوه فانيلا

 تتاؤالاوهوره الخ ناقازنر قزرل اوامر ممل ايبا سس شمل

 انف داملاوهو نطانو ناانبإل هو رهاوظلل كا ذو .ةيطالاو

 داف ناقل !فوشا انهو ازبسالاو بولقلل كاذو تاتش اكملاو

 هيي نم ىلادسجلا : قرشا ظل قزيرلاةزمؤدبالاةوبجرترُت
 ىلا لاصيالابلضنمتملاو نيقزيرل انا ىلوتملاوم از هاو دمالا ٠
 طحتياغ:هيسذتر دقي و ءاثش نمل قزول !طسي هنكلو نيقيرفل اك ٠"

 صول | انه ةنقيقح فرعي نا اه دخان ارم فضول انه س دبعلا
 هبفاكوتبالو ةنمالاى زل ارطتخيالف ان ههلاالا هقضسال ءاو
 لاقفاكأت نيلزماهر هل ل قنا هلل يجرم صالا من أح نع ىود امميلع الا

 .ركرلول لاف ءاهتيل ارم زيإملا كدليل الجول !لاقف ىلامت هللا زخم
 لا مالككا نولوتعت منال جرل ال اًمف د اوس ازم هيلي ناكل اضدالا'

 كنلد الم ىف قاإلان ميلا لاّمف مالكا الا ءآيسل زم لزنب ملال
 ظ اناسلو اي داه ادع هقذري ناةخلانل انإل عم موفياللطانلا نالل انف

 قازمرالا لوصول ايسبس نوكو ةقدصتش ةففتمادب و العم شرم
 2 رئككادبع هلل انح ا !ذاو.هل اعاو هلاَواب بولغل كا! ةشرشلا



 فائرال الوصو ىف د اصل ١نانو هللا ناب ةطساو ن أكءامهمو هيل !قلخلا

 مسو هيلع هللا طمونلا ل ق ةفصل !ثاه ساطخ لان ديف مهميلا 1
 0 7 00000 ا بس هل هبال هاما 1

 ظ اكن نبال /انرف) اره موب كوس لف .يتسيإ 'نازفيب اهلل اع دباو ا

 تاهل قاطايريإ رنا كا تقا جرف اق ازول ةنازتن الو

000 
 انف انالوقيو ادع اك دباس اهني و ب ايجال تان امل اب ةداتف

 ضو ةايلو ايولف هنم اهحلا مفر امو طال أل اني انف كا

 ْ ارسل م ام لوو .ئامس تركأم ىلا اونال ام ظ
 4 1907 «اوزطاقو زا انتو لولا 2 ان ب عنيف ناعم 00

 ظ انسمل غفنت تيصربصب تالا لشطعتب نات يسن اهات
 نم ناذلإ طر اه هنو عمْرسْنَنب ناو ةتيخلاالا هاكتتملاؤنإ اذن

 متيلحلااحانفل مسموم ظح مل نوكيل جو ايتدلاو ةيذي دل ارومالا ١
 هقبت د هنط انوهرهاظ تاكالع طبخ ا هلاكررهاظ انعم 1
 -_ موامملا عركَشْبحنم انهو هتخم افو هتبق اع هزخلاو هلو اهل تاحو ظ ْ

 لع فنيككاو حوضول اننيجزم مئاذؤ ماعلا نكي اه ابنالعو 1
 تروكلال م هكر ظانضنكن هاش قر وصلا شيخي هذ ىعرام ما ئ 0

 هيسمنت هنم مادا فشسمت امولفملا نكي تاامولعملاماو اندم 1 ٠

 لاق هال راني كار تاكل له انسو ظل 0



 ذ)دبعل ان امواعم ناف اهنركف تاامولمملا اهدا ةشلثل [صازلاف 1
 اًيلاو هل أب الام بس أني ىل اف هلة ىف هلق ىف ٌموصحم ىف توض ١

 اشم نوككلاهازو ىكمبالئل افلا هفلبب الف مضق اهو هفشكملا

 تاجر توافنن كتيالو قيقر يس ءارو نم اهارب م اكء أيس الل

 مضْب ام ناب قرفوره اظل ارصبل اكمنطأبل !نيصبل ان اف ضثدكلا
 ناآكاثل اود أهبلا ةوهضتفو : اءام شو رافسال انفو ذنن

 انيمي ل اييشال اب أظن هللا

 رماتعان اذ أهل ص اجو ءايش الا عب أت ايشالاب دبعل !لعو هنم

 ا م م م

 0و مك اولالع ناف

 معنملا واو حلرطشلا لع قداس عض والو مات لع بس وم

 باعشن انتل ايشال كارم كأ دكفرخ امو قوسسسم

 نم ما ثيح نم معل !ببسب دبمل !فرُشو كل ذ فال انلعو امل

 ياو فرش هم واعم ناكأم فرشال أولعل ككو ىلا هللا تافص
 فو اعلا ل ضفاأظد هللا ةفرعم تناككا نلذ ىلاعت هلل اوه ت امولعملا
 هللال اموال ةفرعم اال فرش اما أضي ايشالاو اس ةفرعملب

 ف الارماللو ا اك هينا زمادسلا' انمرغب ىذا نلرطللا ةفزمم اا

 مان افؤل مدع ملا لاضاق د لا بطلاب

 المرج ا رمل لرش الام رش ويك (هذ ىسلف كا ذ نع



 رضش' نر ادنع و اسجال إف حاورالا طسيو تامئادنع حابش ل انع
 فزرااطس ءافعضلل ق اند الا طسجو ءاينغال نم تاق دصلا

 ةقاطوببال قح ءارقفل ]ذع هصِِسو هق اذ قس الح ءاينغ الاإع
 هبل اهتو تال ابم هلق ساحل فشنك< اءاهمضَِف بولقل [ضيقي و

 هنت هلاحو هفطلَو م نم اهبل بشن اعاهطسجو هلالجو
 .راككا عما قواو مكحلا عنانب ميل زم دابعل ازم طسابل [ضباقلا
 أضيفت وانو ياهذ و هدا ءال انم مهركدي اهب دايعل ابولق طسصب ةدأتف

 ظ هماقنناو اليو ءب الع نونفو رث انربكو هلال الجم مب مهد دنياه

 بواق ضف ثبح ماس و هيلع هله للص هللا لوس رصف اكربادع ا نم
 موب م دال لوقي أهَن هللا ناهركك ثيح هد ابعل لع صرحلازع باهصل ا

 ةعسنو َاهسن فل لكم لوقف 5لوفيفر انل !ثعب ثعب !ةمايقلا

 مهارمو ميصا الف ةدابعل لزم اوُرتف ىتح مرولف ترككاذ نوعسنو
 ايدول لبو ممولف حور رمونفلاو ضبقل [نم هبلع مه أميلع
 ماشكوأد وسار و كسمؤ ءاضيب ةم اشكملبق مهالاوراس كد

 الايد انكك رضضخ ىدنلاوه مف ال [ضضف انو مو كسوف ادوس
 هاد _عإ ضخ و برمنل اب هايلو أ وفريد اعسال اب نيئمؤملا مقريو

 ,متداداو تاليخملاو ف أسوس حل ازع ره أشم عرس و د اعبالاب

 : رصف نمو رفا ةكيالملا ىف الا هعفرمدقف تااوبشل ميم ذ نع

 وتلا ماهبلا هين هكداشب ام لع هتههو ت اسوسحل [اعمتده اشم ٠



 رضف اخلاوبف طن هللاال ا كلذ عغبالو نيفانسل الفس املا هطح تن
 ب تمم كح

 ءايلدال ابو ميضْعنجل هللا دعا ىد أوبف)طنملارحزبو قحلارصتي ناب

 انجاز مدا قو يطل لل

 بل كفرشت دقن ى ايا كركذ اماو كضن ةحاب ناعتس اشف

 سوي ىذبل اوه ل ذمل اعمل اودعّىف تي داع هو اتيلو ىف تيلاولف

 ةرعصالخلاف ميِضحلا كلملا ءاش صمم هبلسيو اشي سس كيما

 قح هبلق نع ب اهلا عفر شل هجلا صو بيبعو ةوبشل ارق و ةمجاحل

 ا تلت هاج رغعم | وسهم اعل انانوو ترضخ لا دهاش |
 هانأو انو «رعانقف هسفن تاسع ايي لوتس [يح ديئانل اوذوقلا ا

 تقلا اها يداي وياتي ناو ميسو السماع كالا ١
 انحاز لحلاملا هينغاذم ىو تنإلا كيرلا اهحرا ةنئمأطملا

 يعي يسن اك طال نيل

 كاذو كلملا هبلسو هل ذ ايون اهلا للف ةدمهشو ةسعبرتغا
 1 ءاشب نم 'رعي لذملا عملاويفء ءانب ليفعاشو اا اون 8

 كك, 1لونبد مانجا وهيل انهو اشي
 يملا هلو لل ىفامال ارككرغو ميرو و عصب رثو :و ركنا

 يلطزملاب ايساريستي غمس ادبعلك و لذلا َياغالهو
 ةلالع ذأ اوه مبوسل اضصول مالا انهم حو ذوبف : 30-7



717 0 
 5م 1

 1 زر 6

 5 : ب
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 كام ىداوه اهب ىزجلاو رسل عنيفخ داو عومسم هكا دانت
 ةلبلا اذ ءارضل أ ةرمصل |لع ءا دوسل اهلل |بببد كر مدي و ىتخاو
 5 بيج نوع دل ءاعدو مذ اين نرد احلادج د ءالظل ا

 ناس ذب اكو ةحد ايمن اكن ذو ةخيص ارب ععسج و

 رخ عم انهن ميمو ناث دحلا هبل !قرطتي ن |زعهزنم هعمس و
 ناذ ) نزع هس دقو تاع سملا تو دم دنع ي زيعي ريغت

 فش كب ةفص نع ةرابع هفحف مدسلا ناك ةاداوةلآوا
 ةيورضل اب مق و هبف نظن ف دي م نمو تقوم تافص ل اكاب
 | يطب قد دل دس از يقيد شما وعش

 ثافوعبملا بج كرديال ةافرصاف هككعيمسل اف ظحرنملا ثيحنزم
 .اقالل ةضّرعم ةاداو ةحر اب هك[مد نا /م”تاوصال لزم برق اميل
 وصلا نأو كر دب ل دعب ناو ك نس دالا نعرصق توصل [يخ ناف

00 

 اهل ناخج من مارب ناىاثلاو د اسل ]وتصف ميمس هلا نام

 0 ارهلاب ديغشسف هلزن امال اًنكو أَن هللا مالكومسب
 قخ ىريو دهاشب ى ذل اوهريصلل ا هيفالا وسل عتسم هاف عن
 اظنج هوك هازع هزثم أضي ا هر اصب و ىزنلا تام هنع بزمبالا

 ماد .ناولالاو يوصل عابطن ىلا عر نزع نس دقمو ناطجاو ٠

 ا ا

 ا 06 0 ت40 ني

 0 0 ا !

 دكا
 0 ١7

 4 ب يما دع



 قل اذفضل اع ةابع هيف ريصبلا كتلة ذا دان

 هكدا مم امجلو عضوا كلذو تارصتلا تو لاكتشكتياهب
 دلل! ثيحيم هليل فخ هِيلبَن ت اًيئرملارهاوظ نْعَرِص اكل ارصملا

 ودع ىلأ دنع :ال ذارص ا فبعض هنككو ره اظريصنل !غصو نم

 نطاوبل ازعرصْنبورهوظل الو انجل برق ام نطاب ىللماغتبال ظ
 ظ هل قأخ نوعي نا اه دحا نآرم ا هنم ىيدلا هظح [هناوريارسلاو د

 الاىمظن نوكالف تاومسلل انوككم بياجعو تايال الا ظنيلرصبلا
 ده اكرم ل اؤف كاش قلنا زم دحا له مالسمل | هيلجوس دابق نبع
 0 يعل هرظن
 0 ا نم ىارعما

 رظن نآأبتسادؤف هللازع هضخال امملاعت هلل أر يغ نعىتخ |زمو

 هفداقش ةفصل ! نب ن اعالا تارك ىدعآ ةبق ارملاو هللا

 اقءاربإل هما نأ نط نمو رس اف هارب هنتا ناس وهنو ةيصعن

 1 ارال غل اماسملضاقلاو ركحلا كلا وه كل هزفكا

 الان ان الل سيل ناد بعل انحف رك نمو اضل عمال

 ار اهل ناو ميس ىف راوبالا نا و عزم نطا وتم هدملايالراو لكتسإم

 لعج م1 اقشلاو ةد عسل ابرجافل اوربلل هكح ىعمو مح .
 كدب دين بسن سايسول



 0 يس ل يا ر كح عم ن اكأذاو د ةانملاو

 1 مو ليصقتو اهلج ب انسالالك بسس ال افلطم اك ناك ظ

 ّ ب أبسالا عن طمولصا نب دطفرمدمل او ءاضتل امعشم دب ككل ْ

 ١ ةييلصالاهب ال ببال به دوك ثايشتل مادمت

 مااا او ضرر لوغالو لول ىلا فشلا ةتباثلا
 3 ريتال ىلا رعادأ ١ ةبسم اننملا ات اكرحو كالذ لاو بككوككاو

 عت بضتف اذ ل خام وامن هلجاب انكلا غلب ناملا مدعتيالو
 .ابسالا اه ههبجوت و اهرعا ءآوسك ىف ىحو أو ناس داق تاوهس
 ٍ تايبسملا لاري وسحلا ةرمدقملا ةدو دحلا ةبس انثملا اهتاكرج

 75 ا ةلحلاهنم داخل

 . بابسالاؤكلا نول اوه ءافلا وصب !ركوه ىذل والا
 5 أباح ةبلكل اب اسسالا هرج ووهوزمدت او ىادل ١ةيلككا

 5 مولعب ىدقب هدو دعملا هدو دحلا اب ارسم ىلا . ملا ةمذعملا

 عرب ال كلذلو ضقت الو ديزرإل
 مهطبالو عمدق و هناضق نع ئش

 ش

  .اهبىل!تاعاسل قو دص تدهاش كلملو ل اثمالا كلذ

 8 هيثدنال د 1 وا يسع أفواف رعت

 ا . 4خاذلاو امولعم ءَكلزم |مادقم ىوج؛ناوطس اوطسازكشرإلع 11

 قاف طساردشس طضماالاةؤايإ وشاف



 طقس ول ثيححر خس اط اهتحتو ةركهفو هف يلا عؤلطسا ان
 | هل الالضسا ٍبَمْش مث هنينط عيسو ساطل اف تدق و ةركلا
 تضطخلا ءام ضف ١ اذ اذ اليلق هنم ءآملا لزني مولعمرمدقب اضن

 انيندودانملا طيات اذ .آملا هحو لع ةموضوملا ةذوجلا ةلاللا

 نادل ارم اكنال انم رقي اكرحت نئككا هبف ىنل!فرطل كرف
 ءاضفن ادذعو نطيو ساطلاف عقبة :ركلامنم هنم جرح ديف ركلش

 جورخ يدفن نتعف ولا نابل صغل |,دقتب اغأو ٌءاحاو عقب ةعاسإك
 ءأملا هنم حرج ىذدل ابقثلا هعس ردع كاذو هض انخناو ءاملا
 مولعيرمدقمد ادق ءأملا لوزن نوكف ب اسحلقدرطم كل 3 فرد و

 أل[ طا ان ان وكتو مولعمو دفب بقثلا ةعمبرمدقي ببسب ا

 اه طيحلار ارجخاو ولا ةلالرضانخ |سدفت بورانقملاك ذب |[

 هبردقمد دقن كلا داكو كلا هيف ىذا فرطل ا ةكرحلادلونو أ

 اببسساطلاف ةركلا عو ولع نا كم و صْمَتيالو ديزيال 2

 1 انكهو ةثلاث ليسا
 ١ ريداقع ةر دقم ةيسيع ت اكرح هنم ناوي ىح هنت تدار ذ كيا 2

 دنا تروصت اذاو مواعم ردقب ءاملا لوز: لؤالا اهي و :دودحم أ

 ' رطل ايس و ب الع اذ يوصل تاه 0 14
 / تن

  00دو اييسالاو ثايالازم نوكين إبني ىلا ام ماب مكللوهو: 2 2
 اهني داسيا بج دوب ىح ت اكرملاو للا '



 فاملاو امدذو دلشملا طنا ءامللا هجو ىلع عضوب) ةفوحلا هل الاو ءاملا
 ءأضفل اوه كاذو ةرككا هذ عفي ىذدلاساطلاو ركل ١هبف ىذللا

 - بقثوهو :وس# ؤ/دقم ةكرخ بجو بس بصت ثلاثلاو
 ءاملاؤ ةكرج اهنم ءاملا ل ورث ْث ديل ةعسلل اردقم بق, ل الالفسا

 قضوملا ةفوجلا لالا ةكرك ىلا مث هلوزنب ءأملا هجحو ةكرح ىلا ى ذوب

 م ةرككا هيف ىذل افرظلا ةكرتملا مح طنا ةكرك ىلا من أملا هجو ىلع
 ,نينطل الان هبف تعفو اذارساطل اب ةمدّصل املا ث نكلا ةكرح كلا

 الأف مرت أكرح ىلا ّح مهيع اهتس او نيرمض احلا هتنيذت ىلا مث هنييلص احلا
 زوكي كا ةلككة ع اسمللا ءاضتفن طه فرعم دنع ل اعال او تاواضلاب

 ىلوالا ةكر رخأ/دفد اهعمجر دقت تدس/دّقه ر ادقمو مولعمردقب

 . أهم ةكرلل دبال لوصا تالا نه ن1تمهاذ اف ءأملا ةكرجوهو

 مف اذ كا نككاهنم دلوتبام سدقتبل اهرمدقن نم دبال ةكرملا ناو
 ماجا ذازخن انيالو نس اهنم مدشتيال ىل ١ ةريدقملا ث داولا لوصح
 نسم غلاب هلل 'ناو مولعمر انقمب كل ذلك أ يميبسرضح ى ا ايلجا

 رضراإل أو نكاوككاو كالافالاو تاويسل اذ ارمدق ككل عج ذا

 تمالالا كانكملاعل اف م اظعل ا ماسالا ناهو اوطاورجل او

 مولعم يسحر اورسمشلاو يككوككاو كالفالا كحل اببسلااو
 ةكرح ءاضفاو مولعبرمدقب 11 1ل وزن ةبجوملا ةبقثل !كاتكا

 ةأنضف اكضرالاف ثد اولا صح ىلا بكاوككاو قل او ١
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 ةفرملا ةزككا طوقس ىلا ةبيضطملا تاكيملا لوضخسملا 1

 ضرالا ناويفت ىلا امس ١ت اكرج عادت لاثمو ءاسلا اضن

 رشمتو ل اعل ١ ءاضتس !قرشملا ىلا تغلب اذا اهتكركرسمل !ناوه

 تخلب اذاو ل افشالاف د اش الا هيلع رسيلفد اصب الإرس انل ادع

 ٍطص نم تروق! كاملا ىل اول فهنا ةرطسه لفيف مرطملا

 _ لصحو يقل انششاو ءاوهل احم اثالاله لسور تعسو.ءاهسلا

 تطسوف اذاو دريل ادشش او ءانشل !لصخ تدعي اذاو ككوقلا نك

 وفن ضلي ]ولو نضرة اتشقلالو عب رل أرلخو ل اددنعالا] صح

 نذه فالتخاو اهئرشال ىل ابيارفل !اهفرعت يل !ثاروهشملا نيب
 رمل او سمشل ان اكرج ةظونم اهنال مواعممدقبو دم اهلكلوصفلا ٠

 ريتقتل وم انف جوام نايم شامل ءاروهلاع ا ناحل كلل
 وه ىلا لوالريب دنل او ءاضْل اوه ةيلككاب اسال اعضوو

 تااكودوم الا نهد ابتغاب ل دغ كح ا*ةئاو ككاوهرمللا

 ةلالعضاو ةسْسم نع ةجر اش تسيل ككاو طلو لالا ةكرج

 امل اف ث دحي الكتل ذككشل الل عضوب هد ادا ى ذل اوه ثانذلب
 هللا ةيشم نم حد أخ ريع هّرضو أهعفن اهريخ-و اهرش ث داوم م

 كيلو( ءاوقب ىعملاوهو ب است اربد هلخلالو هللا حازم ك ان أك
 صقل كلو يسع ةّيفرعل ا هلشم ل اب ةبحل الإ مومالا ميهفت و مهفلخ
 اِهَملا:ةينحاو ضرغلا هنم هّيذتو لاثملا عدف هينيللا ةلشم الازم



 كمل ازم دبصل احلا ام زروكتملا ل اثمال لزم تعز دق هسا هيببتش او
 هيلا ام هئمريطخلا امئاوريسمرماكلذوربدعشلاو ءاضتل اوريبدنلاو

 ئضفت ل !تاس اسل اريدقتو تااده أجلاو ت اض امل اري كَ

 ضال اف هد انع اذ هلل اضلتب!كلذيو ايندلاو نرنلاملاصم للا

 انه نهاشم نم ىنردل اظل اماو نواعي فيك لبإ اهف مهرعتس او

 دقو فنالاب تسببلو هنع غورفهرالا نا ملعت ناىل أ عت هلل فصولا
 أيسفاو أه اببسم ىل اموت دق ب اسال ناو ن.اكوه أب اغلا فج

 لدينا دوجلا ف لشي كك بجاو مح احلا جاو ابن ايحاف اهل

 بجاو كلو انا ابججاو كيل ناو دجوإ نا بجاووبف بوجولا هج

 ١ لبضق ملا داو نراييودتملا هال هل رمال ىذل اى نالاءاتلاب
 يغش أيل كاش نسل نيطم باطل ف الغ هوز ىف دبل كوكي
 هانا أقدحا نال اكش ١هنم ملف تاق نآف بلقلا ابرطضم

 00 علا

 0 و مرو فعلا و ملا لوصح ناك

 كوالا زعباولاف ةواقشلاو ةداعسل أب سيزع غرف دف ولم

 /ودّمل |! عاضف ماه ءانعبقشف لاو يوتا هاما

 / و دقملا عف ديال م اف هذ ند اذالو وذل ىالضف م 00

 خف ناو كلذ هالرضحم 1مل اوه دوك ونباب مل اببس هال

 فدان ال لاه ماوهد م للا دل



 اتمااو الضو محلا ه اكنريمججول ١ن دهب ب غلإؤعم هلق رن وكم دقي مل ناو
 انممو هل نان الشب ملنم العا مالاسلاو.ةولصلا هيلع لوف باويتنؤمل
 وهو ايام! هلرشسف تيسنب تردق ةداعسل اهل تر دق ضنا

 هتلاطوهو بست ردف ةوافشلا هلت ردق صو ةعاطلا

 حف يعني نا هتلاطب بيس هؤكيدف قه ابسسا ةرشاابم وع
 .ىعطني الف ايقش تنكس اول ممل | ىلا عباتحا الف انبغس تنكهل ذل

 اديمس نوكيا هاف اديعس ن أكن ا تسر ديال : ارض مج انهوزملا

 كلذ هلرسمتي لن اول مل او ململ زم ةداعسل اب ايبسنا هبلع ىرجب دال

 اهِرف نوكين امي ىذدلا هلاثمو ءاوافش ةراماوبف هبلعرجي لو
 وق نا لوغبف بظاوورلمتو دهن جا هلاننف ةمامال ا هجراد ائلاب
 لهجابل ههارضق ناو دهجلاملا جاستا الف ةمامالاب لزالاف ىلهلل
 لدي الهفرط ألا انه كلم طلس نادل ل اقف دهلجا زعم الف

 اربط اماف ةمامال اب لزالاف هلمضف :هنااف لهجلاب كا ضق.ن اع

 رطاؤملا هنع مف ديو |بم هلعتسسيو ب اببسالا هيلع ىرجفر اي ابساب
 امألا رند لاين ال دهتجال ىذنل الث |طملا و سككاملا وعدت كلا

 ذااهغواب ىف هواجر ق دصي اهب اسما هلرسمتو دهتح ىذنلاو اعطق

 ] دزطل اهيلع عطب ندع ه|بقشسد لو صارخا ىلا ناهجيإع م اقتسا
 بادب هها ىف !زمإل ! احلانيال ف اهسللا نامت نا غني كانك

 . ةماعلا ةفصكعسللاب بشك ةفص بلقلا ةمالسو ماس
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 ن تامر درع ككلا اه اشم ىف دابمل اوف قوفويغ يول فقر
 لطفا ذ ام د اًةمب أسل !ىلارظ ان سو هل تخج اذ امم ااا ىلارظان

 ]سول اهلل كر ان مو ةغل اسما عبت احلا نال ىعاوهو لذالاف هل
 وهو هنمرنظيب امو كن هلل أ/دق مق اومب ناد ةيل ارظ انوئيف هكو ن اوه

 ماب اقلا قرخنس م بغشسملاو ضاملاو لاح كد ان نمو هلبق امولغا
 كا اوهو لذ اعلام امم طربا العلا ةجر دل [يه هو دورشل إذ مذالم

 مل نم لد ال افرحي نأو ظل اونموجلل د اضحلا ل دغل لعق هنمر دصي

 هولا انه حرفين ادار انف هلعذ فرعي نمل دع فرعياالو هل دع فري
 ىراض ل !ثاوسلث وكك, لع ازم ات هطال أهفاب ازع طبح ده !غذيف
 داطلو انربصبلا مجد م تولاض منرمح) ائلخي سرب م اذا ىزللا

 رتيسحسوهو اس انخ هيل اصيل ابل طن اذ ىرخنا رم مجو ٌرموطف نم

 كاذدنفف أهم اظلن او ألا لتع ا ىيحيو ةينويزل] ةريضح لاح نم دق

 كت اذوجؤملا مق الخ دقو طق هال دعي امههزم ئش همضيؤبفب
 لا زن ريل دل اانا يملا ابق حاليا

 جال لدع كلذي وهو + نيدلأا مضومؤ هنارو داوج كل دب

 :ركاوككاو تااووسلاو ءاونلاو ءاملاو ضدالا مل امل إو م اظخلا

  لمجو نيفاشل لفس ١ دمر ال عضو اهيتر و ايقلخ دقو
 _ ديلا انهرمكسولو ءاوحلا قرف تاهسلااو ءاملا قفا وحلاو اهقرفرملا
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 , كونو ماوهلا ةجر دخلا لزتلف م اهفالا ثك[لم بعصي امن ماطقنلاو
 كم ديد ا اكمل ءاضع لزم بكرم د اف. دب ىلا ناسف ايارلظنيل ْ

 ملثعل |زم هنكر نا هف الخلا لو اف ةضلئذع ماش زم تكرم ملاغلا ]

 اننكم هل اناوص لاو انسب سسم اد اع لفعل لجو داجلاو لاو

 ماظن طبل ىطب اامرمظ او بيتل  انهردكت واذ ملا: وص داجلاو ءابا

 دبل الذم ةفلل ءاضعان أيش الواح دقق اذه كيل ىخ ناو

 وو دارج :اضعالا٠نه لجل ؤيف نذالاو تفالاو نيل اولحرأ او

 ةبلززماهب مض اومل ا ىلو اف نيعلا عضو.الا دع ةصاخلا اهعضاوم

 ضخ مرساول انيق صو ادبل لعؤالجرلاامو !ءاَقَل ع اهقلَشول ذا
  تييديلا قاع كاذكو ةفالل ضرعل او قاضقنل زم اهلا قرطتيام

 يام فنج م نيتبككا خو اوفمل امو انآ ازعاعفلعولو نيكككم زم .
 قسيس اوج أبئاف نم ارل لع س اهلا مح وضو' كل نكو]لخ نم هلم

 اهم اظنونخالجرلرإغ ا 30 ةفرشم نوكت

 مامات نعش جابو لوطنوضعلكف كلذ حشو اولعق

 لو اس ايتو اهنع نم ايتولهل ناعم :الالاهعضومف ش قل ذ
 ىفاهيركسس اننا اع اجر اهاذقو !الطانو ااًضق ان ن امك ىلمتو ا

 وا ةهبجلاىلع ناخولو هجول |طسو ىلع قا قت إلا نا !ىورظنملا
 كحد, د[ كوف ىوقي اهرنو كياف ىلا ف اصقن قرطنل دحام

 ٌلهلاةطس او ىو ةعباارل:امتلاف اهقاضج لانني إىل هاطعاف



 أهل خسملا اهعضومالا اهعْضرامو ىلاب الا اهتلذح اهل الزه عبسلا
 )2 مكمل كرد نع زهق اهر كناالا ترظن اماه دصاافم لوصخح

 - ظيلز ابر انعو ضرالاو تاوئسلا توككم ىف ككل لِلف كنالهبن
 0 رقلخوال فيكو كند. بياع هيف رمح ان اهم اع سابف تياول ايف

 باع ةفرعع تيفو كتيلو س دالة زيا ا هدايا تااؤؤنللا

 نم نوكتف ماسجا/ازم ازتلئكي أ هفو انف لس اتلل ةَسْغَرمتف كسضف
 دنا كل نرازمو مهن اذ و قافالاخ انتابامهترتس مف ىلاهت لذ

 ضرالاو ناؤوسات وكلم ميه ىرن كلن نعوم يف لذ نب نوكت

 . رضرحلا نابعتساو أين دل امه هقرغتسم !نمل ءاهسل اب اوبرا مفي ىلا

 مسالا انه ةفرعم ىلا قيرطل !ءادبم ميهفت ىل ازمرأ اوه اذبف ىوهلاو
 :تاف ملكى عم حرش كل ذك تاراجم كارمُثغِب هحرش و دحاولا
 فابزكك لامذ الاف دعب ال !مرغبال ل امفال زم ةقمشملا اسالا
 كلف ابليجالو اهل يطنتب العطر لزف ىلاعت هللال اف لزم درجولا
 الاف اهلبص انت لغلا طم الف ةضللاو يسم ارمعالا اهنم هعم
 نوكي(و هلفرعم عاش از ذقيو اهتفرعم ىل اًينرط دنعلاف ةلحللا اماو أهل
 انه اف اناو ايلكمواعل اقسم كاذو ءايسالا ةفرعمزم هلح
 نمدبعل اظح منشن طف اهلج دف.اعمو اهحافمملا ءامالاب اككا
 كم اوهو هضن ن افص ىف لدمأ ازم هبلع ام لو اوزخيال لدملا

 لطجاممو نردل او لفعل !ةر اش تح رس ابصخلاو ىبشل امج
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 آ هن ىف هلدع ةلمج انه لظ دفف بضغل أو ةوبثلل ام د اهلقملا

 هلعتسي ناوضعلكىف هلدعو هلكعرشلادو دح ةاعارم هليصغتو

 كل مالو عاف هل دعام او هش عرشملا ن ذأ هبحول |رلع
 لل ءازبالاوم لظل اه !نلخ اهرو ىف الذ جلول اله ازم تاكا
 ةبش ازخ كاملا فول لب كا ذكي ىنانلاىلا عل ١لاصي اوه
 ل اومالا ىف نككو لاومالا نوف و بنككاو ةهسمال ع ةلهسشملا
 قو عالقل اميل اياسو ممل الهانم ةحلسال اهو و .اينغال لع
 دقف سرانملاو دجاسملا ملا لسو لاقل الهاو د انجال ام بنككا

 هعضومريف ىف شك عضو ذا لدعل |زع ل دعو ملطادق هنككو عفن
 دابجالابو دصتل او هم أجحأو يو هلا ىثسم ضرملا ى ذاولو ب قياللا

 مالال دع.ن أكان رضو |مطفو الئف ومع أب ة انشناىذاو كاذ لع
 نالدع هلاد أب ن ايال لزم اني د دصل اطحو اهعضوم ىف اهعّضو

 زفاوب لوا هد ارعّف او هل اعف | ءيمجو هكحو هرب دن ىف هيلع ضرتعي ١
 رخارم أ هنم]صحل هلسف امام فب ملولو ىتشي اكوهو ل دع كل ذاك ال

 العر تنجو ضيرلا ا سحام ]رضع
 .مانعالاور اكتأل امطغي ب امال اوال دع امك اذ وكياذهو ةم اجلا

 كافل اىلا ءايشال ا ضءالوره دلايسنال نادم انوانط ايو اره اظ

 فسم اما كال ذلك !لسد لب. ة داعل ب ترج كميل ضرصب الو
 رصقاب هيحوتو بتر سحات اسسللا ىلاتهجوو ثجخر اهنأو

 ئيإ
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 كني - يعمر يوسع : موو يتسم كت دوس وع ا:

 تدعفف جت خويك

 ماسلاوإق د ملي نم مس ايا أ.ه خوتسب انائيطلا!فطلا اول دملا هوجو

 اىلااطاصبأف كيسي ٌثفطل امو.أهنم ف دامو ا,ضماوغو

 كادالاف فطلا او لعفل اف ئفرلاّمجا اذ اف فلعل ١ نو د فرل لبس :

 اماف ان هلل الالمنل او لعل اف كلذ ل ارسوصتبالو فطلا ونعم مث

 -فوشكموولل ل كا ذل يصفت ىكميالف اي انخلاو قباق دل اب هنط احا

 طاديالف ابي هفطلو لامذال اف هنذ د اماو ق ؤريغ سلجلاكملعذ

 هلاضإإ صافن فرع نم الالفعل اذ فطلا ! فرعي ال ذاصخلا تحاضب
 معي ةةرغملا مسي اريذ ةفرعملا عاست ل هقب و ايف ئفرل !قياق د فرعو
 ىغبب ن /موصشي ال ع الي وطت دسم أضي ١ كاد حرش و فيطلا ا مسا

 :رك هفطلق هاج ضع ىلع هبل نكح اأو ةريكت ارا عيشعر شعب
 هتيذضتو أه هظقحو ثالث ت الل ىف مال ازطبف نينكبأ هّملخ هفطل

 ةمايلا مثهغل اب لو انا ايل تتسيف رسل !لصفنب نا ىلا نرسم ةطس وب
 ليلا مالظف ولو هص اصتماو ىدنل م اَمنل ١ل اصفن الادنع هاي

 طاقنلا هم ادذو خرفل اع ةضيملاءاتفَب لب اه أشمو ملمت ريغ نم
 ءاشغالاف ءانغشس لا .قلخلا لو لزع ىسلل !ناحرسخ ان ملاملاف بلا

 ماطمل (زخلكملا ةجاحلادنع كاذ دمي سل ابان ن سل نع ىإلاب
 1 انفلاو ردكم اين اىل اولا ةنيبررع ىلا ن اسنالاميضت م
 قطنلا هنسربظ طال ضرغل ! ىذا! ناسا ال |عتسم ١ مث عطغلل ف ارطالا

 اواني ةقلريسج ف هضطل ككولو ةفرحجلاهيطملا ىلا معطل ادد
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 (ةعرصخجال قلخ اهحالص ع نواعت دفو اهمشحتب ةقلكربش نم دمعلا

 احاطو اهيقنمو اه دص اهو اهو اسو اهعر ازو:ضرال الصم نم

 لو هحرش ىف ومس ال كا ذ ن اكك كا ن ريغ ىلا اهزن اخو اهتجاعو

 نمو داوج أه دجو ا ثيح نمو كحز وم الارب د ثيح-سموبؤ ةلملا

 ل دع هعضومف نش _لكع ضو ثيح سو رموصم اهيتد ثيح
 و

 كه ةقيقح فرعي ملو فيطل نفرل هوجو قراق دابق كاي ل ثيح

 هنا هدابعب هْمطل نمو ل اوفالا ناه ةقيقح فرعي ل نم ىع اسالا

 ملرسي خ١ هفطل نمو ةق اطل انو د هنهفلكت ٍاذككا قرف هاطعا
 ءافرمل ليهو ةريصق نام ف ضيفخ سب دبالا ةداعس ملا لوصولا
 زم ضل ؟نبلل جارنا هفطل نمو ديالالا ةفاضال اب احل ةبسضال

 جزخأو ةبلصل ار أجح ال ازم ةسينفمل اره اوملا جارخاو مدلاو ثرفلا

 نم بحي أو فدصل !نمر دل او دو دل ازم مير. لاو لخ نمل سعل '

 الماحو هتفرعملاع دومسم ةردفل !ةفطنلا نم هملخ هلككاذ

 هو اصح ١ نكمال فاضي ااذهو ءاوهم توككك انه أشمو هتناامأل

 مصيب فطلتل او أظن هلام اب فرلا مسالا اذه نم دبل اظحخ هبت

 ءالزاريغنم ّنخالا ةداحسىلا :يادبلاو ىلاعت ههاىلاةوعدلا ف ٠

 دذجلا هيف فطلا هوجو نسحاو بصعت و ماصخريم نمو فنعو

 حنو اهناف ةحلاصل 1ل اعال او ةيضرملاربسلاو ل اهشملاب ىلا لوبق كل

 هن وعيال ىذإ اوه «.ءرب_......' 1! لف اؤل الا نم فطلاو

 قنا
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 الو :راد كرئعألو يش نوكللاو كاملاف ىرجي الف هنط أبل اد ابخالا

 ومعي وهو اهرب نع نوكوالا طينالو ضن برطضيالو كسي
 ابحاصو ئعسرةرخئمسي هنطابلا اياننخلا لا فييضا اذ اململ !نكلولعلا
 ظ 1 ا واو ولا

 الار ايو لفها: مينلنلا فحين ؟!يازغملايف:: دب هملق

 عم صال خالاو اهظاد ل اورزحلاو اهظاورشل اد اضاو ةلج امل !لوح

 اهسدامو هسضنربخ دق غلاب ةربخو نالا هفرعيال هلع س الفلا
 0 ا

 كنااوه ماسلا اريجرمسي د

 ْدَيْصُع هزفتسإالا 0 اي ل سك

 وانتقال ؛ اه عم م اقشنالاملا عر أسمللاإع ءليجالو ظبغ ءمرتجالو

 246 اممهلظت سانلا بيتس وول اظل اون درع

 امل ره اظل افصو نم دبعل اظح بنت اذ نم اهبلع
 ابانطالاو حرشيزعرغتسم كاذو دابعل أل اصخ

 الاقمار اموت الدق بلا 0

 هند اشو اناا وو اكاخا كا ذم مظعأ ابا انهو مط

1 
 ]طا ميحصملا طيبك ند ]روصتيالاه ىلاو اال تعا ؤ شن امأو

 هلقرشلا كلي ملمؤملا ميظعل فل ١ اذ آيسل او ضد ؛/اك



 رضرالا اماو لبا انك هنو د ام ىلا ةف اضال اب ميظع ورف ةف ارطلب بج

 ةبظيعل اوه كلذ ءاممسل ااذكو اهف ارط امرصبل طب هن !موصتيالف
 انو انت اًضيارباصبل اشد اك دم ىف ناكتف افرصبلا ت اكوادم يفاقلطملا
 ر اماهنعلوقعل ارصغت اماهنو اهسَِصَح نك وفعل اطبج اماه
 . كلوقعل ضع ب طيح نزروصتي امى ايس فني هنع لوقعل اصقن
 . هدككالص لفعل طيبك ناروصتيالام ىلا واه زكا ه نعرض ناو
 اقملدو دح ميجرنو اج ىذل اقاطملاميظعل اوه كلاذو دْنَمَْفْمعأ

 ناب قبس دق و ان هلياوه كا ذو ةهتكبةظ احا //وصتي ل خا

 زيدلاءارعل او ءآبجالاد ابعل ام ميظعلا هيل والا ضلاف كلذ
 داصو هر دص ةبيحل أبالثم امين اص: نم ايش املا فرغاذا
 هتم|حف مظعوبل اف مسنم هف ىقسإل تجي منلق ةيريطاب ىف ونشأ
 نع هلق عرصقي ذا عيلت نحف ذانسالاو نيرموع ىف خشللاو.

 اضالاب امظع نكمل نو اجو ١هاواس ناف اقص هنكةطااسالا ٠

 خال ناطم ملغ سنلو صق انوي ههلاريفل ضرفي مظعاكو هيلا
 هناف اذ هلل !ةظظع ىوس ْئش نو دش ىلا ةف اض'الامربظي امنا
 هكلور نضل انعم وه ىوذفا ١ ةفاض الإئدرطبال قاطملاميظعل ١

 ةرمفل اف ةملابمد أملا افر أنفلا أ ,مجؤنيال ةل ابم عون نع حت

 '  عتكوع ىجي ل ال اف ىرخ ا دعب رم ةريؤكتملا ةرطخملا ىلا ةفاضالاب
 ماندنا ع جربوضغورف ةلوهشاو مل أكو ث نوب نع ىح لوعفل او لمفل



 قيسدق هيلع مالكلاو ةرطفملات اجر درصق !غلب وح ةلم اكتارتغلا

 ىطعيو تاجر دلاركت اع اطل اربسيب ىز اج ىذل اوه رركشلا
 ظ كفؤ اجزمو دو دحريم خال اف ايه ةدو دعم مايا ؛ملاب

 |  نسحلإ)+ ىنانمو ةشسللا كانركس -1ل اقياهف آعض اب ةسحلا ..
 | كمل يكل ةازاجحلاف : ءايزل اوعس ىلا ترظن ناف كسل انياضيا

 ةودجمالو:ةروصربغ ةاز ال اف تاد ايذ نالول امت هلل الا قلطملا
 ١ اف مفلس انزه ويرش اوارلكلوقي اص هاو هلرُخاإل ةنجلامف ناذ 1

  1 1اذاأطت بر !و نيغاع املك[ فءاشل انعم ىلا ترظن ناو ةبل اخلا

 اف هقلخزم هملاغانال هسضنلمفلع ىئانشف هد ابع لاعإ علا ظ
 ناك ١ طل ف قططلل الم ئتاو: طع ان اف اووكشيتاف ىطعا ذل

 اريثكمم ١ نيرككلل او اذ هلوتفك< د انعللع هللا .ءآشف |موكش ن وكيد اب

 كازا ارم ىرجامو باوناءادسل امن ايت هلوفككت اكل او
 | ١ قلاب طر آنص حف ازككش هوك داووصتبادصلاهديسبنت ةيطع 1

 ' تورت هد اجزككب از ان هرتلاو هلا نامل هيلع ١
 .د اركتين ل سا اسو هبلع هده الص ههالوسر لق ةايمملا ل اضخلازم

 ' تاءافعس ولاوز الازم عوتبالا نوكالف اكت هلل عك اماق هللا 1 :٠
 ةبع هتعاطف عاطااو ُهِبلع ءانثرصلال :الرصاق واشف نا "

 | ةوكشملا ةينلا ءارعو ىرخلا وف كنس نعلم هنلع ىلاعت كلف ام ىلا 0
 . يضاعف اهلعتسال هاميلم ككل امنلكشلا هوو نينجاغو:
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 دبعل !نوككو ءزيستو ىلاعت هه ايفوتلاضنبا كلذو هتعاط رب
 1س ككل ان انك ءان ككَق ف د مالكا ةرموصت ىفو همرل ازككش
 ترال ىنإ اوه ىلعل ا هلْهجال ب اثككا انه ن اف ةنم كلطبإف ءابجإألا

 م قتشم لعلا نا كاذو هنع ةطيم بنارملا عيمجو ليتر قزف
 وست اجر دو اما كا ذو لفتسلللْب امل اواعل طزم د ام ولعل اووولمل»ا
 أماو ضحب نوف اهضعب ةعوضوملا مانسصبلالا عيمج و ىف ارملاو عبد دللاك
 ل<ةفعلا بزل زم امون ةتزملا تادوجولل ةلوفعلابت لان
 ةسرلاف ةيقوذل اهل امزكك ىف اككاولمل !هلف ناككاف ةيقوفلا كان
 ةبنجلاتاكر انثل اكةمورفم :رلوصل ب اكرادإملاو ةستلءاؤاوامل لذ

 ببسلو لرمسلاا لاب ىلا تو انتل اوه نمل ات اجو هلا لاقماو

 ولم اككاو لونْعملاو لت ال او لوعفملاو لع أغل او لواحملاو:ةلعأ و:

 تيبس ىف الا كاذؤو ناث ينل سوه اشيش ترمدقاذإو نضفانل ا

 ةبترل|ف مقاورش امل اذ الثم ت اجر درشنغا ىلا مب ارل ثل انلاو.ثيلاثل
 نم ىلوالا ةَخرْدإ ]ف كب لوالاؤ:ى دال افسالاوف ةزيجالا

 ناككابال نمملاب ةيقوف ىانلا فلولا نوكو لغالاوفةلللسلا

 دالعانلقملا جرمذنل اوعم تمفاذاق ةيقاوفلا نع ةداابعولملاو 0
 هك <والا لفعل ١'ق# تو افْس تاحر د ىلا اهنمش ىكعالتت اىزوملا

 - كايوضتلال خخ اهمانف !تانرميعانلملا هيدا اق قلن
 ايل نوك(ماوس ان كو ناطملال مل اونف كالذو ئش' هقرف خوك



 هقوفامىلا ةفاضالابالف اسوا اني د نوكو هلو دامىلا ةف اضالاب
 وه انىلاو ببسوه ام ىلاهسّصني ت اد جوملا ن الفعل اءيسف لاثمو
 ةئلطملا ةيقوؤل اف ةترلاب ةَبق ؤبيبسملاقوف بشسم اف بستسم
 تيمو يحىلاد جوملا منسق كاذكك ب ابنال ابمبسملالا تسيل
 خمدملام ىلاو ةيبيلاوهو مس دل لمد الالهام ىل مضينرولاو
 . مسن اقعلاك !رمدالاهل ىذأاو لقول اك ار دال امساك ار دالا

 ىلاو نام الاوهو بضقل او ُةوبْشل 2 امولفم ىف هضر اعب املا
 كمل امس لدم ىذنلاو تريك هضر اعهزع هكاو السم 5
 ف كاني مس امىلاو ةكبالملاكةمالسل اقزر كلوب ىلجي د١
 كنا جر دنل او ميسفتل ! اذه ىف كيياع تخين سيإو اكن هللاوهو هفح

 طال فزكك!قف هلا ناو ةسمل اف ف ناضل او ناضل وف كاملا

 سس دما هنزملا »المل ا مواعل ل اهلل قاطملا ملاعل وحل اىحلا م اف قاطملا

 تايرمد نم فسم بجرم دل اخ تيما قو دقو تفل عار عيمج هع
 هتيفو مزن ناجي انكوف اكس !الارخال اهرطل اذ مقي لو لاكلا
 زصيل اكل ار داىلا ةاضال ابالو ١تعضو ى أسال أ لاه ناف هواَعو

55201011111011 
 اهمفو ةقلطملا لف اذلإلا اهتم اور اعتسم أم انز ومد اصب الا ناو

 ةبّويه ىل از اولبلزع ميككر داذو اري ملننلا ماوعل !احؤكتكو صاؤملا .
 بالا هش الو ناككابالا اواعو ةحاسملاب الا ةلنغ او ميضدرلو مأيملا
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 فوفوهو ماسجالا مظع شرعلا نال شرعل اف وف م وكوعم توف اذاف
 ماضبالاد و دج دل او د دخل لع هرمل اس دقملا هوس وملاو اهعمج

 ركاب شرعل |رصخ نككو ةبن ل اق الكم اسجالا قفاهزد امو
 ىلوفكوهو اهعيمج قف ن اك اهف فين امأذ م أسجالا عنج قف ال

 فو ناكبمق ف ناكأذ ا نال ماهمنت ناطلاسل1 قو ةقلكل ل املا

 مبا ذل !ىوشملا زم يجهل او ناطلسل انو د مه نيل [ننانلا عيمج

 ]ورب اك] زم نيصنخت سدس اذا كلل ذ عمو ناككا ا/1 قونل زم

 يلا ذ قف سلك انه لوعف ف احلاو دو دصل اف ناسك تبكمأ

 ليس اذاهقف اسلاج ن وكياخاو هلنحج السا الج وهو

 هقْيف نسل ام تبانكمأل قولو هس ارق ف ىبم ناكم ىف واهساد

 ابنا لوواككلا انه نع هبنن تتلطا لح هك وتظل

 تف : 00 كش ىنلاز نصل الام ة “هن اف بّمْلأو ةمرلا ةك فم قعا

 وجد اذرط هل بت تلك انه س مفي ال غدعبال احلا ف اضاإلاب قف
 هلباقي مرسال افرطل | وولعل أو قونيل امس ا هيفرط دم[ ع ناطي نا
 وكوالا ةمراد ل انيالذ!|ملظم الع هوكي اموصتبالدصلاهبمت

 هد |/و صني من ةككالملاو ءايخإل ا ةهردوهو اهققوشام وجولة

 ع سالص ان: ةمج,ورهو هقوغي :مرشال |رضجف نوككل ةجر هلانب
 ىلا دف أيض الامولع :ل ناطملاواعل ىلا ةف اضال برص اف .هنككو ملسو
 بوجول يرطب ال هوجسولا ةف اضالامولع ةارخ الاو تدرج ول [ضعب

 م درصل ا م



  هيقونلا4ىتلاوهناطل العلاف هقؤ د اض ا دوجو ناكما داق لب
 تا اكمام اقب ىزإ دوج و9 اس الى وحول اس و ةفااضإلا ابطل

 قغاو تانل ل الرع د انغ اير ككاو ءامر ككاو ذوه ر ,ىككا هضبقن

 هماو دان دنحا نيني ىلا مجؤي د.وجول لاك دوجول ل كتان الكب
 كلذلإو صق انويف قحالو نب اس مدعي عوطقم دؤجوملكو أ اوالزا

 ندم لوط نسل ارينكى اريبكم 15 دجو ام كلاط اذ ان اسذ ال لاقي

 اقهبف ملظعلا المتسسبال ايف لعتسسنت ريكا نسل !مظع ل اذبالو ءاقبلا
 ىزالا ميانلاذ اريبكءاقبل !نام دو دحت وكم ءدوجو نام ل اطام ناك

 هرج ىف انل اواريكن وكن اب ىلوا مدعلا هلع يسن ىذل ىدنإالا

 هدوجو مقا ن أكن اذ د وجوملكد وجو هنعر دصي ىددل اد جول اوه

 - هتملضف ذا ايكواام اكن كين اب ىلو اوبذ ارينكو هلام اكهسنف كل

 فذ الم اككاوه د ابمل (نمريجككا هنت تادوجوملا يمد جول
 ريش والادحا ةسلاجحالف هريغ ىلا ىرست لب مل كت افص هبلعرضتشيال

 ملاعل اوهريككاف هلعو هعرمو ون هلع ىف دصل ل اكو هل اكرم ش هيلع

 و همواغو هراون ازمه ودق ن ركبدال ملال الخلل شرم اهتلا

 ب راو هيو و

 متي الا كا د مهغي ناو انج لظف اكلوه ارز ءايسش ان وكلم ذل

 اهوآقب او ث اروجوملادوجو ةمادا أه دحا نيجحو لعثو ظفحلا زعم.

 1001 قلالي طم إال هاوي وأ اجي ظ
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 لم اهاقب دما لوطبال ىذلاو اهئاقب دما لوطي نأ ١ث ادوجوملاو

 'دايصاخحلاب لعمر رظ اوهو ىف اذلا هجولاو اهتريغو تاانيل او ناوبحلا

 فى دامتلا اني ىنعاو ضعب نع اهضعب تاو اضئملاو ث ايد اعتملا
 انلاءأل فطيم مع ناين اهتز اعتلفاز انلثاؤ“ ء املا شام

 ىد اقتلاو د اضنلاو ءاوه مارا هتبلغنا الاد انلال يجد !اماو ] ٠

 ٌرط) | نام اكو ىرخالا اه دهاربمب ذاةدورملأو ةرارحلا شرهاظ

 كلوصاللا هذه نم ةييع ةينضز الاء اسج الاو انسو ةسوبللاو
 وح تلطمل تطول :ريزع ةرارح نم ن اول ديال ذا ةي د أعتملا

 دبالو هارجم ىرج امو مدل اكمدنل اذه نكت م وظر نم هل ديالو

 الساحل كلهن لماما شتي طم اسيل اة ةقباوالتارل

 للعالو قرخالو ل دعب حل ةرارحلا ةرموس 5 دور نم دب

 دقو تاعرانُس ثااي داعتم هو ةعرس هنطانلاتادوطرلا

 ماتش الام اميلك ةغز انالللا ثلاد أضتملا قاع يبات شا مج

 ذاتنلاه اباهلظفحالؤلو تاكو ا

 تع انضم عظن واهب ضم ارا وبان للجو: كسا
 ناس هللا ظفحو حجاذملاو بيكلاب ملول ةاعتسم تداص

 طدهلا اما ايناث اهنم ب وافملادادس ابو نم اها لدي اه ايا

 كيلي لامها اذ اف احلال ثم ردانلا ةفؤغلب نوك ناوي

 نا زم ىلوابلغي هاب اه دمار سل ذ اه اخ ١ ادي ليرخالا اق دحا



 ىذل اوهو امل د امتو امهمو امس بكركا ماوؤ ىقسوو ن امو اعف بلغي
 موةدصدر اى امزم بولفملاد ادم اى اثل او جب ازملا ل ادنعاب هنعربعب

 هلاممال اهفنجتو ةوطرل ا فت ةرئازحلا نأ نار

 ةسوسلاو ةرارهلاتنلغو :وطولاو ةدوريل تفغض تبلغاذاف
 عمو 2الاوهو بطرل ا در ابل اهسحلاب فيعضلاد هابمانوكو

 بطر ادرابلالاعت هه اوف بطلاداايل املا ةج اطاوهر تضم
 رئاسو دو دالاو ةهنطال اًنلغو اّتبِلغا ذا َءوظرل او ةدورنللاد دم
 وه انهوررمنافعضب ضرموع م بلغ اذ وح ةداضتملارهاوجلا
 تدل قاخو كو داللاو ةيعطالا هل اى كا ذ مخ اخاو دانمال/
 باطلا ذاك الامس لاري داملا ةفرغملاناخنو ال ةيلصلاا
 ظن ولام انسال|ىه نهو تاد اضتملازم تاابكرملاو تان اولا
 باسم ارسل الهلل ضرعتس اضيلؤهو لخادل كله لزم ناسفاالا
 قاجام كلذ نع هظففت ىز انم ءانغ بجد
 ذدالاو سعل كمون رالا موو دول ١بيغب ةمنن ل [رسبس اوللازم هل

 أو عردلاىفمضارلاةلسالاو ةئط ابل ادبلالناخ ناهريغو ١
 0 اف كاذ عم مفدل |نعز جد امير مثنيكسلاو فييتسلاكةاضاعلاو 4

 ا رئيشط لوح طلا حانجلاو ىث املا ه اويل جرل هو برحلا ةلاب هيا
 ١ وطلاب ةوارطو بلضا مثقل اب بانل الفخ ضرال زم تنن ىاللا

 هب مف دنيل هف تبانلا كوشل اب ظنجحرششل اوزيل مخعالامو 00



 هو ب
 ظ ١- يف 1 9 1 د

 بلل اذلاو نورت اكض ابتل 'حالس كوشمل اف هل ةقلتملا تناوب ارضع

 هاو انعاهلغمح ظف احا هيف ءام نم ةرطق لكن تان اوبحلاب اينالاو
 بس اوه لاس ١م كرئو ءان فد امج اذ اء املا افا داضملا

 هاد اضملا اسسكتو اعفرو مف عال تسمع ولو هنع ةّيساملا ةفص“ءارملا

 ىوملا ا هناش نم نا عمل صفن,ال هدكشنم قفاه ةزطف اهم كذت
 ايلاحاو اهلع ءاوملا لوتس | ةريغصرهو تاضفنم اولاهككو لفس ا 4بل
 0 هل يجن طفل اربكتكلابل اهبل اعبي قح ةيل دنم ثكككل ازئالو
 اهنم كا ةسْنَو ابل احالع اولا ىلوتسدالو ةعرس ءاوحلا قرم
 اهي اتنتا هواه يندد اهندضي هلل نيد انو

 منعم ةظس اوي أ, لكوم كام نم ظفح كل ذاغاو لابل !:ةيقب نع

 اهعم والارظمل زم ةرطق لونا ءارنحلاف درو دق و ان اذ نم ىكمم

 اثلإو قح كل ذو ضر الإزم اهرفسسسم اليا صن ها ىلا اهلغفح كام

 رخل اياونم اف هبل ات ةشرزاو هيلع كلة دقز اصيل أب امدال ةنطابلا

 تاووتلا هلل ظفح حرش اضبا مالككاو ةريصب نعلب دبلق نعال
 انه ىعم فرعي و. ل امف الار اسف اكلي وط امهنج امو ضد لاق:

 لاحال لع ظنحلاوعم هونوةفلا اف فاق ةن رجال هسالا ٠

 هنن طفصلاو هدا غانو اوي ليهم دايفل زم ظضحلا هيب

 ًاطيشل/مورغو سنفلا! عادضو قوبشلا بالو بضخل ! ةوطس وع
 ىلا ةيضفملات اككهملا نه هتفيثكالف و د اه فرج افش لع ناف
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 يطالع نيالا ااهلضؤمؤو تاوؤالا يل امنا انطنم تيقملاداوبلا
 00 ٠١/1 قاززملاوعمب نوكيت ةفرعملايهو بواذل اىلاو
 اماو ندلا مارق ىف ,ىتكيام توقلاو تول ارَغو تول ١لو انمي

 ماعلا مث ا هانعم نك ذأ

 انينماشلكلع هللا [ باكو انو د :اعش هلال ف لدي هنلعو وَلاَ
 مالا امالعلاو ةندقل الا مجرم ءانعم هوكي (ءالةاوفيمللا
 3 !تيقملاب هةفصو عملا انف نوكو اف :ةمدقلا ماو قسس دقف

 نيبنعملا عاج لعل اد الثلحو !راعلإبو حور دال اب هفصو نم

 ال اشم ف اكن سوه يب دوجولا نسل دو ةدزؤجو ل أكو هدرجو'
 تاك اخوه ئا+[بنلال ضعبلال شكك اكنحو ن اذ أعل هلل
 نايطنالو اه دووم لككو أه ذاوحو مي مو نيو »فاول او وجو ملص

 كادزتغورخو نسمشو .ءآسو ضرداو ناشو.م اعط ىلا كوحااذا:كنا ظ

 ٠ مافطل نال كافكى ذل ان اف كبح. وه كلو نيغ ىلا قح الف

 ىذل الفطل انا نين الو كابس حو رف. امسلاو نطدالاو بارشلاو

 فاكهه الع هش اكو هسسخع هق لوسيل رع هعضزتا ملا جات

 فانعو هم افلا كاز: : احلا ءلواخو اهردث الا قلو هاندا
 > ٠

 ئىإ
 ٠

 اي
 ايإ
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 هبل اهئع دو مافتلال لزم هتنكيؤح مال ابلف ىف ةدوملاو ةمفشلا

وه عاحو أظن هاو ب اسسالا نهب تضخ امنا اذككاذ هلق هتلمحو
 

 ىثو لفطلا هَ اكاه دعو مالا دكا ليقولو هلنجال اهتلخ د رطملا ١

 ناش نإ اىلا جات مال هنككأل اهنالقن لو مب تذ دصل هسسح

 نكن ىف ىبل ىلا ج انجبت لوضي كا ذك< بل اه نكمل اذا مالا هينفكب
 مالارمغملا اجاتح سلف ماللزم اًضيا نبملا نكلو نبل اهل ىكملا ذا مالا
 نممو هلضف سو عَن هلل م مالاو وهز مال لزم سم نإلل ا تالع اف

 وهو نحو أب دوجول ا ثىباو دعاك بح ناحوموبف ءدوج
 ة/دقب قلعت اهلكو ضع اضع قاعتب ءانشال |لم هاوس ْىْش ثسح

 ذاجللزم عونبالا فصول اانه فله دم دل رسبل «بينخأظت هللا
 هثوكاما ىف امل نظل !قب او ىارل اى هاب ىلا ةف اضالابو دضصب

 هيلخف نِيلَتلو ا ناهعت م ايفل اف هلضطل انف اكن اكن !ناوبف از اجي

 نكلو .يانككاف ةطساو ن اكمريغب ناعنسال امل ارغتفي لتخ

 فكك هسفنب مل :افكلو هسضنب هل ماؤأل ذى اككاوه أن هللافال ايفاك

  ءاوهظلاقناس لا ةفاضال اب : وكاماو عرغ ءافكف اكوه ن وكب

 حانجي ذا ذكيال نسووبذ ةلظس اوي سيلو :ناذككاب |قيشسم د! رمدق ناو
 لحموه ىذنل القل افرموم الالق ا انهو هني افكو لعمل ل. لحم كل
 رقتسيوف ل ١ننفملاو ميلعتل اف ايف كوه نوكيكالو ا هنم دبالملعلا

 عم انه رئي ىلا عافطلا ل اصي اب هيف اكن وكتك اهنم ديال مامطل ١

! 



 هرايتخ ف اهنم ىتلخ ديالو ارصحال ةريكروم م هيلا حاتم
 نود نوكيال لءافل اول..اق ولعاف ىلا هّتج احامفلا ت اجر هلق او
 8 اناا اخو لعذل قل امال اكمل اىحف انه وص امناوالص الن.افلا

 ؤسماعو ىارل اه داب كلو هقاكتامو هلوبق طيارش قل اخولعاقلا

 ٠ كانييبلو نغوع افل 'نزظبف نيغلابل يرطتالو لءافلا ل ١
 ىلا ةف اضالاب هبسح نيحو هلل هوكي ن ادبعلا هنم ىردلا ظل مه

 هبلقافتشي الو هنادي وبالف هلا١ل اسربإل :اوهو ب داد او هله
 اذاو نحو اي هللاي مهلا قرفمشسم نوكلم اهتمرمذخل د انلاب

 قتافىل اب االو نيغ دير اتلاف ىسسح كلذ هل الج هفشاك

 تمونو لالجلا توعنب فوصوملاوه | بإلا تغب تفي لوا نيف
 نم اهريغو مدْمل اوولعلاو سدقل او كاملاو ىغل يه لالجلا
 ولاد ىلطلالباجلاوه اعمل ماجا اهانرككنل 'تافصلا
 ا

 .افبصلال اككا]ياجلاو تان لكلا عجري ريكا ناك طقف أك
 ”يرشلاب داملا ابوتم اعجب ف افصلااو تاثلا ل اكىلا مجري ميلفعل او

 تافض مث ةريصبلا هقرغتنمي الو ةريضملا قرغتسي ثيح ن اكاذا

 فصتلا و وال امم ترمس امل ةكردملا ةريصلل الاب اذالالجلا
 ةسا,دملا نرهاظلا ةروصلا عضو لصال ذم بما مساو ليم اهب ظ

 0 ا ول د ظ

 هم



 كادو لبمج قاخل افيو هايج ةشسح عرس ل افي حر اسيل اب كد دنا
 ئساننم هلم أكن اكاذا ةنط ابل !موصل اف ر اصب ل ابالوراسبل اب كد دي

 انالاب هايمج ىف ىغضي اهطعو عن اكابب ةقيالل ايئال اىعيبجج ةعم ام
 . انجاص كر دي ةمبالم أري ةيالمو اهل ةكردملا هنطاسل ا ةرهصملا لل

 رالف انلادكردب امزككز امهال او ةضرلاو ل لزم اعل اطم دنع

 طل أكن هلل اوه ناطملا نمل ل بلا ةايملا قموصل !ىلاره اظل ارصبلاب
 راثاو تاذر اون ازموبف نسحو ءابمو ل اكو لاج نم لاعل اذ ايزكتال
 هيف ةونثم ال ىانا اَواطملا ل اككأ هل دوجوم دوجولا ةمرسلو تافص
 ْ هلا ىل اف انل او هفر اع كر دي كل دلو هاوس اناكم١الو ادوحوال

 لاحو ةنجلا مذ هعم مَحسُف ام ةطضل او لإ اورورسل او ةجيبل زم

 ابو ةره اظل ١ موصل ل أمج ناب ةبس انم اللب ةرصنملا ةروصنل ا
 ب دل اوه ىعملا اهو اصبل اب ةييدملا هنلح ابل ا ىف امملاول امج
 همم ١تثاذاف مولعلا ءايحا ب انكم ةمجل اس انك هنع انفشك

 كانلف هل اج كرمدم دنع ق وثسعم بوم وبذل يحك محو للحج
 ل نإ بلا يوصل ا نوكبأ/ىذار امل ادنع ئككو اب ومع اين ههاذاك ٠

 دابدل مل يجلاليلجلا هيبته ايممل ادنعال نيرصبللا دنع نكلو ومص
 انماف نيسنل رات اانا رع شد ل ةيليتائ/ انس لنيل

 اذاو افغردق اذاىنل اوه رككادمل الز انفره اظل الا
 ىطعا نلو ىلع كف اساو احرل مسمع د | ىطع !اذاو افو دعو



 صقفْسا امو بام ىتجا ذأو ىض ريال هريغ ىلا ةج اح تعف د ناو
 عتج ك٠ ءاوفشلاولباسول نع هينغيو الاو ب دال نم عضيالو
 2 ىف ات هيلاوه كل ذو ىلطملا ميرككاوبف فلكل ابال اذ مييح هل

 00 11دك ةجلا | ضوناف لدلا نه تحال ش
 هنكأو ميكاب فصول دق كا نلف ىلكتأ لزم عون عم ورموم الا
 00 اوم اا كالا ناسالا

 لسلام كان, نمشااالزسءاس ١

 نما ببط :ريثل نبطل: ال مرككاب بصل اج فصو انيق ماسملا

 الج نولاب انبال وروي
 هلظحالو هنعلفذبال ىح شل ارعار ىف طيفحلاواعل اوه بيذ) الخلا
 1 ااا ا اد هظح هام

 نمالابو اهباذ امزال م : كو اينعاب كو طفحلابا ىلا جري ماكو ابد

 |مايصلا هيقارلافصو هبل لو أنلل ازعسو رحم هنع عونمم ىلا
 كناَةَضَر هادا دن أب كلذو هبلقو مرل هنق ارم تناكاذ انج '

 258 هينا نا زهد اماو هلو دعرضنلاو ناطيشلان اول اجاكذ

 أتاكم لحال ناب ومدح امر ذخايذ النخل | ءالحن قح صرفلا
 لاف ىر أجلاو ذذ أنملا |ميلع دسي ىح امن أعبن ا عض اومو أممسيبلنو

 عدو فامسال ايلي اسما ةاةسسإب اقي ىذنل اوه _..لا هئق ارم

 ءالالبق ميا ا



 ناج انجل ا ةجاح ماعب تاق اعذ هللا كل ذرسيلو ءآع دل اف لضْمتو

 قاخجب ناجاحلا افك ب ايس أرإدف لذال اذ اهلعدقو ملاوسبن
 عيمج ىلا ةلضوملا تااي/الاو ب امس الاريسمتو تاوقالاو ةعط الا

 مي هرعا |هف أكن رلالو !ابيمم ن وكن ايش دصلا هيلنت تاململا
 هةمالاب هيلع هللا ذ ١.أيف هد ايعل مه اع.دنو هبل! بدن ايفو هلع ه ابو ظ

 باوملاضطل ىف و هنلهرمدق ن اهل اسد اهب لراس كف اعس اف و هبلع
 مللع هلل بص ىنبل ل ةوزهن الف لءأسل امو افتسللا ل قاهنعنرع نا

 ناكو تلبقل عارذ لاه دهاولو تبجال عازكملا تيعدول لسو
 مك هنم ىاجيضالاو مارككل ! نأ اي يملا هلوتق و ثناوعدلا يوضح
 'ءاكروضح سل دنجبالو يده لكل و ف نع في ٌريكتمرسيسخح نم
 ذاو دتسملال باسل بلقب ىلإ الو هزكو هع اج نوصنلب ةوغد
 نم قنشم هس اولامسال اانهؤعمف هلثمل طخ الف هس ىذاات

 امواعملاب طامحاو عسن اذ اهلعل !ىلا ةرم ف اي ةعسلاو ةعنسلا

 طوردق ام ضكو عل !ظسنو ن اسحنالا ىلا غرم ىف انو ركلا
 الق هلع ةلرظن نا نال كن ههاوه قاطملا عس اول اذ لزن يش ىا
 تب او م: الككاد ادم تناكولو اجلا ذضزت لم هن اماواعم زا ؟لغاش

 يلع قامو خاروف هات قواعبا د لئارأطت
 ل ا دي اقتل
 وه 1:ةاضال اف عبب او لكن ال ىاطملا عا ولاوه ىل أ فن هلو



 الامو نيوصتم اهيلع : د ايزل اف فور امل اذ هعسلكو قي همن عس وا
 مراعمف دل ا ةعس بشت ة داباو هيلهموضتيالف فرطالو

 تعس ١ن اف هلع هعسرمدقب عس او وبف همولع نزيك اذ هفالخأو

 نصرملا ةبلغو هوسملاظغورففل فرخ اهقسطب ملح هقالخا
 قط س اولا اماو اين ىل اوف كل ذلكو عساووبف ت افصل اوباسو
 لْضفا ةنرعم نع هر اص الكحلاو ذكحلاو ذ : ١ىلامت هه اوه

 هنا قسسدفو اين هلل اوه ءاَبش الالجاو مولعل !لضف اب ءابش الا
 جاب ءايشالال جانب 301 يت ةيقنتنرم هنكه فر عب ال
 ما هلوزروصنبال اى ذأ !مادلا ل ذالا لعل اوه مولمل (ل]جاذا مولعلا

 فا ذي فصنيالو ةيبشو ءافخ اهيل قرطتيال ةقباطم مولعلل
 زقبتو اكو تاعانصل نب اق دس نم لافي دقو افتستد الع الا

 فوع نم ه_..نين ىلا وككلاهذ أك ههلالاسبل كاذ ل اكو مكح |هعنص
 ْ فرعي مل:ال ايكحرمسي نائخس مل هس اف رعي لو ءايش الا عبمج

 د دقوا عل !ةل التو موادل البجا ةككلو اهلمشف او ءاببش الالجا
 ناو وكوب أكَت هلل افرع نمو اق هلل امل جا الو مواعملا ل الج
 ذاب اصاق املا للك يسر) !مولعل ارءاسف ةنل أ ييعض ناك

 هدفرعم ةبسشكأطت هللا ةكح ىلادبعل أ ديك ةبسم ناالا ايف
 .ركلو سينككلا ناد ناعشف نتفرعملا ناد: ناششو اثم هئفرعم ل1
 ةكسحلا ىو !نق اريخ اهررككو فد اعمل رسضن اويؤ هنع ناعب غم

/ : 32 



 هالككافل اذع همالكه اكمل اعت هلل افرع نم مذ اريثككريخب ق وادق

 - نضرغتيالو ايلدج هم الكت وكلم ت امو زولل ضرعتي املف اف نيغ

 . ارظا كلذ ن اكمل و ةبق امل اف مغنب اد ضرعتي لب ةلمجاعل حلالا
 س انل قاطا اب د اظنه اب هذ رعس نم مككحلا لاوححا م سانل ! دنع
 .مهيكح اه قطانلا ل اقيو ةبلككات الككا كان لثبإع ةككلاولا

 همالسو للاسم اولض ءاشن الا مت اًعردل اداه لو لثم انلاؤاو

 دعب أمانغو هن نأآد نم سكك ال هللا هذ اخ ةكك ا رساز هيلع

 ا هلوقو ةرشملا هه [يع تو اهاوه ةسنف عتب [زمزج امل او تول
 . قوق عانعو مز ىف انما هن دب ىف ىف اعمريص |زمىطاو ذك ا عرشوكد

 الطبعا ىكتاعزو كمل فو اهربف انججابت دلا هل ثري امن اتت دموي
 طلقو كح نرصل ا هلوقو ةريقب لغبعو نم ديعسمل ىكتامنق نكملوفو
 نقلا ن امال امص ربصلا هلوقو دع ال لام ةعانمل ا هلوقو هلغان
 اىكجوش ابحاصو ةكحرمش احلام او ث الككا نيف هلكت .اعبالا

 وهو مهنلع خيو مهل سف قالا عيب لاب ىذدلاوه ةودولا
 اره موحرملاو موج رمل الا ةف اشءاةيحرل اوك نحر وعم م بوف
 دو دولالامفاو اذدض امور هيعدتس ميحرل ل اعف اورطضملاو

 بت !امهولا عب اليزم ءادنب لا ل سبشل م اعناالالب كلذ ىصدتسيال
 :ةفرم نع هزنُم وهو هل هن افك مزحرملر ملا من دادا أك هتمحد زعم
 ىهضامناو اسحاو هيعبلاو همازككا هدايا ءادوو كلا نم يعل



 دودوملاو موحرملاحف داربال هيحرل او ةدوملا كلة دوم لس نع هزئم

 متلو : ءوملا ب أيلوه نايافل اذلملاو ةقرللال ممديافو اهرملالا

 نر امموه ام نو ده هلل إو كل موصتملاوه كل زوامهحورو

 ديزي نم هللاد اجزم دو دولا هلت ةدانالاف طورشصوبغو اعل

 لاق نكمسضن لع مهرث وي نم كان ذ نميع او هسشغنل نايرب امزكهلل قا
 لاى ارب هوذ انيالف لع نلخلاربجي د انل | طع ارسج ىوككن ادي | مرنم
 هلانامو دشحلاو بضغلان اس الار بال ازع هعنمبال د !كلذ
 هشسيع يد ترسكث بح سو هيلع هل ص ىتل لق كى ذ |زم

 1 وسلا هل ايوا فداوساو»و

 ثيح نينموملاربم | رلع سو هيلع هه اصر ما اكو مرا دار |زع
 كيّرَحْنم طعاو كعطق نم لصف نسورفملاقهشنن 1ث ددان ل

 ةؤ اطعليزملا هل امض ![بملا اذ فيرشل اوه ديل اكل ظ نع فعاو
 دكا جام اوهو دخت لامشل |نسح ةنءاقاذ اذاتانلأ فرن ايف هلاونو

 ب اهول او مكاو ليملامس انعم مج اكو ةغل ابملالع لدا مدحا ظ
 ظ يا ونفت الف دايك اوس طل

 نخالة اثنلاوه ثعللاورمو دصل او اهإصحؤسوَصلاةدنم

 رضغإرم كلذو ثعبل ا ةقيقح ةفرعبطع فرقوم مسالا ده ةفرعمو

 مهياغو ةمرب تالين 'ءل ت اهون لع هنم نائل الكاو ىف رااعملا

 اياللثم مدعل ادع انيمي لالا را

 3 1 ش

 ا



 لشمم ىفاثلا د اجل ان امنظو طلغ مدع توملاه امنظو لوالا

 اماربقل ل يلط اموبف مدع توملاه منظ اما طاغ لوديا د اججالا

 زم أما تيملاو ةنحلإ رض اير نم هضورمو ان ارينل امح- نم ةرفح '
 50 لبس اولتف نمل نيس الو اناوما اول هو ءادعسسلا

 ماو هلضف نم ههلاهنن ا امب نيجرف نوفز ري ميدنع ءابحا لب
 مهاو ان كلذلو تاوم اب اوسبل كاك اضي ا مهو ءآيقش الازم '

 أنم دجودق انال اتفرتدب ةمقو ىف ملسو هبلع هلا اص.لوسرلا

 فيككليق امل مث افح مكر دعو ام متدحو لف اقحانب د اندعو ام

 منم لوف ال ممساب محا ام مالسمل !هيلع ل قاوفيجدق امف فدان
 تايراتلد ةنط الا نه اشملاواوبكن انور دقيال كلو

 م مدلل هيلءليبسال داو دب اللول. ناسفاالا د [طعرباسبلا ٠
 ذه دملا هليل دايو كال انف دي دامها ولج مااقول
 ال ام ةقيقحلا كلت فشكو نسح خاف !ثددو ىحال اين

 لشموهو ناثداح ا ثعللان امْمظ اماو بانككا انه هله

 ءاشننالا بساٌنالرخا اش ا ثعبل الب مجصرتف لوال اداججإلا
 لطّمف نيم اننى ئدبلو ءريكت اضف ةيانين الاثو الم لوألا
 . قاخدمب عت لق كذا نلت ال اف مكتشفتو ىلاعن ل ف كلذلو
 ةاشن ةشطنل اليخ اهله مان اشم ا مث كل ذريغو ةقلعل او ةغضملا
 ةفضل ازم ماش ةغلعلاو ةفطنل إزم :أشن ةغضملاو باول |نم



١ 

 ارا نكره النو ورلا 0-5200 ةاشل خورلاو
 الامل زد اه اكلي ان رس افا اناشن ام كلذ دنع لق اينابد

 اكو دال واخ م كرممازم حورل لق حورل ازع كنولاسجو لد

 ١ لاهيا وانغ زا ادن دلال هتإإاب, دج ةيسملا

 | ةنسسرشع ةسمخ ده لفعلاو قاخ ٌمىرخا ةأشن نابلس عبس دعب
 ١ دوبطظ مث اراوطا كمل دؤفريوط ةاشنلكو ىوخ أش اير اقيامو

 ةصصاخيئويظ مث ىرخا ةاشف ةببض أحلا كان قرثوب نمل :.الول | ةمبص اخ
 هال أو ثحبل زم غونوهو ىرخ ١ ةأشن كلذ دعب قرئرب نمل ةوننلا
 . مفدهملان [لعرتصي د ااكوزموشل ا مو ثغ أبل ا د١ اكلم ولا ثعاب

 امو فعل !ةقيفح مزيل رسمي ويل !لوصحيإ قيما ةفيقح
 قب اكل لوسي سبل زر وط ف فنك

 اشن ءآسو لاكروط ةيالولل ىاف لفعل اروطف ةوببل او :بالول اروط
 5و اطلب ةأشن ءارو لاير وطل فعلا نا الفعلا
 دوام واطول تايب حاط وجبلا يعم وال ماد

 هنكاذ ل نموبالو الصح ملو نه اشيملام 110 ظ
 راك هع ابل سيب اهببارَغو ةوبنل او ابي اجعو :بالول اراكت اطسهع ايطرف
 ضرعولو دعب اهوفلبب ل منال ةرخال !ةويللو ةريخالا ةأشنلا
 ناجح نكأل زبمل الع بب اهل |زم.هبؤررظن ان هملاعو لعل ارو
 -كاذو بيذل اب ضانقف هخلبي لاعةشطلسهرم 1 نفاه داوجو لاحاذ



 .ةنلادبعب : أشنو تاكار داولقعل اروط ناك ثان اعسملا حاتفموم

 ذاوغشي الف دعب الم ةرخالا ةاشنل كل نكت هلبق ل ١تااككر دال ازع
 5ثادراوطاىه ةأشنل ١ نهو ىلوالاب ةرتخالا ةأشنل انساب

 ةياشل نازتي نع لالا ناو نرمي ارةسا قمت قلن اهؤازتز

 و بلو لوقو ذا نب دلل يعن كل 6ض هال
 نادوصقمل اذنيلف اسال ل فس املا درال او نئيلعىلع الا فرءلش ناف

 ثعبل :أشنلا فرعي لنمو مسالا ثيحزم الا نين أشنل نب, ةبسس امال
 ةقيفح هيشتهذو |يئيلف لوطي كلذ حرش و ثع ابل امس فرعي م

 تولوه لهملاو ىرخا ةأشف م« اشف اب ىف وملا ءابح احلا عجرت ثعبلا

 ةالهجلاو ملعل اتاني رككدقو فرشاال ان ويطاوه ماعل اوزكلا
 هأشن ا هتف ملعل اف نيغ قد نمو نوم و ةوجح اهف اوس وزيزعلا هب انك

 ةدافا ةللخ دم دعلا ن اكن اف ةييط هوح و انحاو ىرخا ةَأَشْف

 ةبتريىهو ءايحال مزمن عون كلذ اكتمال اه اع دو ملعل اب ناحل ظ
 دوصخ عمملعل الا هانعم مجرب ديهنشلاا اعل لزم مضرب نمو ءاينجالا

 نطب اع :راص نول او ف اهشلاو بدلا ملاع ات مناف ةفاضا
 مامل اريثع !اذ اف دع اشم ى ل اوهوررظ اع ةدابع ة داهشلاو
 ريما ةنظ ابل ا/ومالاو ذل! فيضااذاف ملعل اوف املطم,

 انه غمرينمي دقو ديهشل اونؤ ةره اظل ارومالاملا فيض اذاو
 . انه مالمكأو مزمدهاشو معاج ةمايقلا موي ناخلالع دهن نا



 هلباقم قوه__ دخلا م ديغ الفربتحلاو ميلعل اف مالككارم برقب مسالا
 انللاف هنهر املك اهد اذضاب هاَيتسسقادق ءابشالاو لطابلا
 عنلملاف هجو نملط اب هو نم قحاماو اقلطمح امو افلطمزط اب

 ا ءاذب ىكملاو اتاطم إلوه ئانب بجاولاو اقلط ل ط ابل اوه هت انب
 وهف هل دوجوال اذ ثيح سويف هجو سلط |ب هجو نم ىحوه نيم

 ديغملب ىلا هجول موبف دوجولا ديف شسسم نع ةهجرم وهو لطب
 كلزإذلطاب هنمضن ةمهج نمو قح هجحول ١كل ذ نموبف دوجوم دوجولا

 فى كاؤرسل ادب اوالز !كاذكوهو همجح والا كا اه شامان لذ

 اسال أذ ثيح نم ادي اوالزأه اوس تاكل لاح نو د لاح

 ذا فرعي انه دنع ور بعب حم ادد لط ايو فيس ةمج نمو درجولا

 :هنفيضح بكد خاب هنم ىذا: انييمحلادوجوملاوه قلطملا ملا
 هلق الل حر وسوم النسل اب ىداض ىانلا كومخلل انكي! لاميانقَو

 اقما املا هلفاضا ثيح نمو رئادؤجوم مس دا ثرحح سموبؤ حما ظ ١

 وكب تاز نامي رب هبطضؤه ايلف ككءا غلا ١
 ىف قعد اف هئفرعم ره امج نكن أن فر اعملاّحاو طم هاوه اح ١

 مل اكل هريغل ال ث اذ هنقدأطمو ادءاوالزا مولحلل قاأطم هسنف ظ 1

 00 مومريملا كاان اف ريغ د جوي ظ "

 هنائااقح ضب انوكال دافنعالاكاذوالطاب هاقنعالا كاذ 0

 فلاذ قاطي دفو نيل زج وم وهيب ماذا هو وسأل الدشتعلا ٠ أ



 هلاال كلف لافال ازحاف كل ؤططو لطاب لوف وقح لو ل اقبف لقال لع
 وجل لم ىلاقاطب ن ذاف نيذلال ةنلاساوالز قد اص نال هشاألا

 | ادرجولالعو ةفرعملاوهو ن اه ذال اف دوسول اهو نايعالا فن
 نوكبى دلاوهاقج نوكين اب ءامشال وح اف قطنلاوهو ن اسلا ١ك

 هلة داهشلاو ا او الذ !اقح هئفرعم وأ اوالز امانل ان اثهدوحو

 مالح هبت يطل ال ىقيغحلاد جوملا تانل كل ةزكواب والذ اح
 ذاو دبعل او انتج هلل ازيغ ىربالو الطأب هسضن ىوبرد امسال ا انه نس

 هتالبإل بد وجوم د افاههل ان قجوهل هس اح وهرسلف امح ن أك
 دحا الا يلا ان !لاق م ءاطخا دق نملاد احاالول لطب .تانموهلا

 للا نال ديه لبو انل !انهو ئلاب ماء ىعي ناأه دحا نشلنواتلا

 قاتل نم إب ونف قحلاكوس شلك هصخب ال كاذ نالو هنعئذيال
 ا ا

 زم انارعاشل ل ناموه خ1ل اهي دق هفاغتساو ئشلا ةيلكدخا

 د اك فوض !لهاو قارغتسالاب نو اناىوه ارمو ىوها
 فز اجلا ن كمت اذ ثيحنم مهسنفن !ءانف يور مهلع بلاذلا

 تيل ميال قمل اره ل ارحال ارككق 25 هه ءاهس ازم من اسارع
 مالك الهأو هنن ىف كل اهوهام نود ةيقيقحلا تانلا

 الل ىد اهلل نياك امذال اب لال دسسالا م اقمف دحد اون اكان
 ذور قاخلاؤنككو قل اخلا نموه ىلا ىر ابل س ازيكالا



 1 يو ا وا ليغ اشلا#

 2 دثولإ كبر هازلخ امو ضرالاو تاروسلان توكلمفا ورظني لوا

 1 موا هاوقب نوط اخغارهو هبلعال نوب زشفةاوسإايلش نوال

 | 2 ككورومالا هلا ل وكول اوه بك! ديهنم شلع ما كمر فك
 - لولاوصق ان كا ذورومال ضع هيل اكربزم ىل امض لال
 خس حضني هيلا وكول قمل باكل اوك ٠١
 . الصف انوهو ضيونتلاوليكوتلاب نككو تانبال هبل الكوم وكلا
 ٠ ةلوكوم ومالا نوكيا اذب ئتيسن نم ىلاو ةيلونلاو ضيونمنلالاريمف

 تلا ذو نيغ ةمج سضي وفن و ةيلونال هيلع ةلكوتم بولهل او هللا
 مام انراقو هبل الك امب ىفيزممل سفن اضي اليكوتلاو قلطملالبكول اوه

 ةلوكوير/ومالا ى دل اوهه نلطملا كوك و عيملاب ىقبرال نم ىلا ورم وصقر بخ
 ظ تنال مازن نانو اوس |ابو واف عابتليلطومو هللا

 رتل نينملا ىوقل ومالا انهزعم د يبجل الخ دمر ادقمأ اذه نم تم
 . ثيحزم ذك هاو ةوقل !عاشولع ل ةنأاتملاو ةمااتلا غءدّمل الع لدن
 ناذو نيئم موُملا دب دس :اثيحنمو ىؤف اهمان ةددقلا غل ا ١

 ظ 1 ىلو اكان امس ويدل أكس ىلا حرب

 ءايلورصتبو نر !ءانع د ناؤره الغ مرضي ؤعم و قبس دق هتسحمو ٠

 ري لمد اينما ةايطدا هلا وا لف

 هلل ابكمللا ل قو مرلرص انال ى اميل ىلومال نزف اككا ناواونم
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 بسجب وىلاهت هلل بكي نم دارعل لزم ىلول ١ هيض ىلسروانانيلغال

 هأمالاح نمو ىلولاوبف ءانعاى ةاسو هءايلولضِنو هرصنيو .ءايإوا
 ةداعو هللا ءابلو اىلاو و ههارعإصنو اهل ضْرف ناطيشلاو نضنلا

 دس ياو هبلع ىنملادولاوه د. داضل زم ىلولاوبف ءءادعا
 ل الجلاس افبص ىلا اذه مجري و ادبا اهله د.ايع دو الذ هسفن ني

 ٍدفاصوارككوه ديلا ناف هل نرككذل كك ىل !اناوسنم لاككاوولعلاو

 "او نايافع ت د نم د اعل لزم ديلا بيتل كوه ثيح ملاكا
 الملاو ةولصلاا هيلع دعوه كاذو وشريف نم اهلكدلإوف اوهلاعاد
 ذو لكو ءالعلاو ءايلوالازم هادعزمو ءانجال نم هنم ترقي نمو

 ال اذاو هل اعاو هلاوف او هققاخاو ند.أنقع نم دهاشمدقب ديح ههنم

 ىلامت ههاوهقاطملا ديلا نام اعزكم او ضقفنو ةم ذم نم دبحا

 فسيح نمت امواعملاجلاراعل اطيب اذا نكلو ملامل اوه رصخلا
 وهقاطمل | ضحلاو ءاصح هس أب طبختو اه دعو ت امولعم اصح

 تاودصل او هفلض و: ددص و مولفمزكدح هلع ىف فكي فذللا

 هلخدف اهزيكارصح نع: جاف تاامواعملارطعب هلي وصح ناهنكمأ

 فدل لعل ةفصلصاف هلخ دكض يعض مسالا انهن

 ءادب ايس هلثمب اقودبسم نكمل اذاد اججال !نككدجوملاهانعم دييغل]
 تاسال اول. ءادم اض هلأو 0 داع يس هلثم اف وسسم ناكاذاو

 هون هلاو تدي هنم اهلكء اييشالاو مرشح ىا مه ديعي ىدل اوه



 دوبل ككو ديبالا لا جنب اضيااوه تيم شادو بوت دب
 تاما ءامفرمس توما وهن اككذاو ءابحا هلعف ميس ةورطؤه ناكأذا
 دقو امشاهلل لا ترممال و ىمعالف اطتندلن ١01 تاوملاو ةوببلا ل اخالو

 وه نيله دصن الف ثعابل امس اف نوبحلاوعم ىلا ةراشمال انقبس
 لفأو تيمويف ك مد االوالاصا المخ ال نم ن ]حك [رمدلال افلا
 ايف هلنطكر مشب اللف تشتت كرد ءشو نأ دل ار ةالا تاجر ذ
 :زدانحغ ت اكردملا ميج حرمني ىندل اوه ناطمل م اكل الاف تيملاو
 كوعفم ,لمؤزع الو كزدم ملغ نع نش الوح هلمف تاروجوملا عيمجو
 . ددفي وخز | وبف ءاوس ىحاككنلطلمل إيل اوبف انت هلل كال ذزكو
 دونو أضن ءابحالا ناكل ترمدف فسر موصخم كان نك لوف و هكر دا
 ةكالملا تئارعف هيلا هر اشسالا تقيس ايمي وانردقب متاخ هبف
 - ديلا زتفب الاب ايشالا دارع اموبتل مايل: ىنالاد
 ابمضن اب ةعاقب تسل اهنا اف ل امم ف اضوال او ضارعال اكلم
 رفاوللا د ١الاره اول اكد سفن مياف 21ل اقيف حملا م ان اللام ىلاد
 ةيئخشمع تسإف + موقت لحم نع ةينغتسم اسلي تم اق ناو
 اق نوكيالف اه دوجو ىفاطرش ناك و اهزيوبول اهئم دن الوم | نع

 لخملا عل ناو اهربغ درجو كلاهم اوف ىف ةجاتحم اهنال اهسفن
 طرتشمالو نيذب هل ماقالو انك م جومد جول اف ناكمأف
 داكمأت اقلظسم هسضنب مياملاورف نيغ 7 دوجوهدوجو ماود كس
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 ةعجاوتوالو زوو ءانششنالل إرم وصنيال ىح دوج وملك موفي كلذ

 شط لا كل ةرسنأو ا ل

 كول امن هل اى وس اع ي انغشسس ارقي قغصولا ده ىف دعل لح دمو

 دفأفلا ةلب امم ىف وهو هنم دبال ام: عن ةزموهيال ى ذل اوه دنحاولا

 هرضح ىدلاو أذ افوسال . دوو ىلا ةحاحالام ماف نملعلو

 هزوعبال نم دج اول !ان دج اوزيل غاز ل امكبالو م انب ها قاعتاال ام
 ؤيف.اطاكو ةيمالات افصق هنم دبا مكة مم هل دال اه كس

 زمو قلطملادجاول اوهو دجاور اشعال انهو بف ىل امت.هلل دوجتون
 ءاشاللف اف ورق انبستاو ل امكان افص نم :شل اذجاو ناكن ا ةانع

 وعمر اعل اك يجلاوعم دج أملا ةف اضالابال ا اقلطم جاو نوكيلف
 . رخام ذل اوهرتماول ٠ انعم بس دقو ةئل ايم تك( بعضلا نككريلعلا

 كافيف مضنيال ىدنلادحاول اره ولاكت ىزغال ىادلا اماو قثتالو

 دحاو ان هللاوامل.ءزخال ةطقنل ا اذكو هل ءزجال م ادعم دحاو هنا

 رطنال ى هل اؤبذ نال اماّماو ما دا م اسضن الاوٍدمت [ تسد م اذنعف

 اهتاذق جرم مولابو انف الل ةلب اق تناك اونايتاف الشم هش كمل

 رظن اهل ن. وكب نا كمي م !ال ١ اير ظن ال ىف ماسنج الالف شاينا

 روصي الا د رفث هدوجو ص وصخ درفنب دوجوم دوجول اف ناك اف

 ديل او ادب او الز !ىاطملا دحاول ابق الصا هه نيغ هكواش

 كاسح ةلصح ىف هنجلانن اف ريظن هل ىكملا ذا ادحاو نوكبامنا



 .كى ذا تقول اىلا ف اضالابو هسنج ءانباىلا هف اضال اب كل ذورفحلا
 عبمجلادو د لاضحلإ ضع ىلا ةفاضإل أبو هلثمرخا تقو ىف ربظب نا

 +اوملاف :هبلادصب ىلا اهدي ا اكتدكالا ق الطال لع نحوالف

 | جال الز نار ايار هبل ادصقيو

 حجاوح نيو د اسلم ىرجاو مه اني دو مد ت اعمق هد ابع دصفم ظ

 هنا اوه قاطمل امل |نكأ فصول ا انه ىنعمزم ظح هبلع مث ادقف هقاخ
 ةريدقلاو ذ اه انعمدتمل]/ةذاتملا اق دش اوه و مي اوملاهيجف هملادصغي

 مئلادم ويب ىذلل وعمل لزع ةد أبع ةردّمل او ةغل ابس ثككر دتعملا كك
 ناىنلاوهر داقلاو امَّمذو لع أعتأو ملعأاو : داو الأودَقَس ار دمتم ظ

 هاداف هل أحال ءاشب نا هطرشنم سيلو لمفي مل اشن ناو لف ءاَس
 ال ن طكناو اهم اق اللاش ول مال نالا ذم ايفل ا ةماق.إ لعر دان كت

 اهلج اربد قتّنم هلع قن اسف ىرج اماه ءانب الو أه ءاشب نال اهىشي
 كعب ىذلاوه قاطملار داقلاو ةرادعل او حدفيال كلذ واهفوو

 اتت ههاوهو نيغ او اهم نع هيف زضتسل و ب هرغلب أ عارم ا دوجوُم
 ضع الالو انتبال ذادصق ان اهككايل للا لع دف هلف دل ١أم او

 هبل ا تو دؤمل عزخ اوه اعشاب عارتخالا لصيالو تانككلا

 هنتر اا ومنا وسو اناناس اه ايست نها ةفعتساو:

 ىذلاوه رسناولا مادقللا هفشكب اتكلا انه محال وغ
 .ايلو مدن دقو خاف ناعب اذمو همأدق دفف مرق صو دعسو بغي
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 ب اجي ابرضو مه داعب اب هادعارخاو مهتبادهو مينرقتب هايج او
 برق | اه دح !لعج نككو الم نيصخت برف اذا كاملاو هنو هني

 ف نوك هر ان مانقلاو نيغ مارق ءاعج ىاهمدق لاقي هنا

 هنعرخ أتم ىلا ةلامال ف اضموهو ةيترااف ن وك ةو انو ن اككا

 م دغش, ام م دقني هبل ١ةف اضالاب يافل اوه دصقم نس هيف دبالو
 <رضملاوه اق هللاذنع م دفملاو أك دهاوه دصقملاورخ اًيامرخانيو

 رخ انملكو المل ١م ءايلو الان هاي الا مث ةكبلملا مدق دفف

 نامي امىلاةف ضال اب مدقم لف أم ىلا ةف اضالابرخؤموبف

 مهرخانو مم دقت تلسخ ١ نا كنالرخؤملا مدنملاوه اقلب

 هيا ىذلا ىف مصقنو ت اتصل اف ملاك مريصقت و مهرف واع
 نلغ مهلح ى نا نم و مربعا د ةداث بة د ابعل او ملعل ايريف ول لع

 نم هإككل ذو يقشسملا طاصل الض ىلا ممعاو د فرضدريضتتللا
 ينال اهسرتخ انل او ميدشتل اوه دارملاورخؤملاو م دقملاوهف كن هلا

 ددوء اما هللا دغتب لب (لبعب ره دعب نم مدقتي مل :!ىلا ةواشما هيفوأ
 ىنسلا انممل تفبسم نزلا نا اذ هلوف كاذب الم دقويطسا لا

 كلو مده شف لك نغبال انيتش ولو عت هلوقو نو دعس انج كنلوا
 لاهفال اًمافص زهدحل اظح تمام نالمإل قم. لول نح

 [.لبوطتل نمار دح مسالك ,:د اع اءل خشم ال دق كاذلورهاظ
 والاد ارلع رخال لولا مالككاؤيرط فدرعت انك اهنا
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 . امو ئث ىلا ةف اض الاب ارخا نوكترخال او ئثوملا ةف اضالابالد ا هوكي
 (ضالاب دحاو هجو نم دمحاول !ئشبل 'ن وكب !موصتي الف ن اضف أنتم

 هلو ىوجول بيرث ىلا ترظن اذ ال أعبمج ارخاوالو ادحاو نش هلا
 لوا اهملا ةف اضالاب اختتمه اف تملا ت ادوجؤللا ةلسملاس تلتخ
 هنا ؤيوعوذيزعتاساو ةيتاناونإل اند امنا اهكت اياوجؤملاوا
 الو كواسلا بنت رت ىلا تر ظن أممو عريغ س دوجول او اف اامو
 تاجر و هيلإ غر امرخاوه ذارخ اوبف نال ١لذ ام تطح

 | 2 هفرعم ىلا ةاقرجئف لزنملاو هتخرعم.ةزصحت 'فرممزكو ناقد اعلا ٠

 كلوا ةفاضال ابرخ اوف كت هللا !فرعموف ىصق الا لززملاو
 رخساريصملاو مجرملا هبل اوالو !ءادبملا هنف دوجول املا ةذ اضاياب لد

 هالطله اذ تان اًصملإزم اضب١نأفض و١ نانه نطال اره الفلا

 انطايواره الخ دحاو هججو نم نوكيآلو يشمل انط ابثئشل اره اخ وكي
 رخا هحو سان طابو كاد د1ىلا دف اضال اب هجحو نم اره ال ةناوكلت
 انمالاب ن كيان نوطبل اورمويرظل !نافرخ ! ك]/مداىلا ةذ اضالاب

 - ةنالخلو شاول ك مد لزمكلط نانطاب أت هلاؤ ثاككر دالالل'
 تلق ناف لال دتسال او رطب: لعل !):1زخ زم تلط ناره ال ل ايلا 1

 . رهن اظن وك (ماوره اف ىس اولادك ار دا ىلا ةف اضالاب انظاب نك
 ظ رس انل فل الو هيف سانلاىر امن. الامره اظل اذارضم اذن لمعلا 0

 0 ]هال نوك كك ناحل ربكلا بر ١ هيف عفو امم اذهو كارد اه ١

 هك 1
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 باججوه هدونو وطب تيبس هريوبظ نشب ءروببظ عيؤخ اما ءالعاذ

 مالكبلا انهزم وعتت كومو ناضل ع كمن ١ لحز و اجاماكو هوو

 اهنيك او ةلكىلا توظنول ل قاف لانمي الا هعزشالو ناعبتسلو

 ه.ناواويضب اعيمش ارمدناق الغ بن اكل ١نوكؤع ارب تلا دمسسال تناك

 تلاؤصمل جوركم ةلك ار ول لد ث اذصل ! نه دوجوب نيَعبِل ا هنم
 هنلع ل دي لو ىح ريص ميسر داق ملاع هل بت اكد وجوب عطاق نيقي
 اصب ةعط أق ةد اهشن :لككأ له ت اذهش اكو دحاو ةلكءيوصالا
 . رشيهت و كوكو كلم نم ضال او تازهنل اف ةرذ نم افب بن اكل

 اهلضنإع نه اثيىهوالا فوصومو ةفصو تانبو ناو ورملو
 الزب ات افص صروصخج اهصصخ وو اهر د و أهرب دربدم ىلا هجاحلاب
 انطابو اره ال مثازج زم ءزجوررث اضع |زموضع ىلا ه ان الارنب
 ريخد ارق هيلع ىرخ ىل امل اج نم هل احاو ما فغيص نم ةفصملا]ب

 ظ اهردمو اهرهاقو أمل اخ ةداهشلاب هقط اناهاريو الار اخ

 دن اكولو ناؤزم اجد اخو مادو هساوح عي هكر دي ملكا كو

 اككابضحب دهشمالو أرضعي دهشبل ةدارشل ف ةفلاخم ءايشالا
 تيفخ تقفت اح تاو اهشللا ندرك( نكلو يمل الص اح يقيل
 رلالاب كءديام ءانش الاربظان هل امو وبظلا] دش تضمتو

 دؤرصبلا ةسناجشلمدب امروظاورصللاةس أج كرمدب أم اهربظ أو
 نيكه لك ..اذ سكري ب ىلا ماس جالا لع قرشل ملا



 ةنوأاملا ءآسشن الا اول نحر شكى لنج لع كال ذلكس اد و اره الغ نوكبأل

 ا ا د
 ثانواتملامرونلام ان اءاوهن اغا هلوضوالف نولادز اقسرونو
 .قاهئاروبلانيبور وتلا وشنو ورا ينبهنا ةقزلاب

 الاب ةلظملا م انسجال اب اما تتح او ليي اب اهي وصت الرسل انا

 -  ائطشملاز انملا نيب ةفرقللا تكرد اف تانولتملازع اهزيا مطمن
 ةأه ضريض !اذ /مونلا مدعإ مل اذ وجو. برع ابنع بولا لطملا نيو
 نااار امي م قزتلا هتوداف مدل لال انور
 تيوشلابذت لو ىزنل نهاظلا مسج الالكوسمثل ار ون قيطاولو
 ناول )لع انياز ايشرونلان وكةفرغم هبلعرمذعل هقرغتل ا كرمدم
 هللروصتولو ءايشالا عينج رظب ءب ىذل اوهإب ءابشالاررظا ما عم

 اكو ضرالاو ناملان ديامومال [نيوع يبغا مدعأكا
 13 .اهطق» دوجو معو نيتل اهلا ناب ةقرتتل !تكر داو هنع رون مطن 1 6

 ايلا اليتم هاد اهشل اخ ةنففني اهلك ءابشالا تاكأج كلو
 نخر وح ]زم ناويسف اذطا سس كلذ ن اكدحا اوقسج ع ةدرطم

 , هتصربظ ١الى ذلاره اظل اوبف هريوبل نشب مرلع ىتخحو عمون نلخلا
 تاع انيس يعترالا كزج هقيواششملا هدد طالت
 .  .رهاظرلافىط ابره اط أضن ١ن اش الا بى ذل! تعملان اف اطَت هللا

 . كانون بط نانطاب ةكحلا ةيتزملا مل أفق هنلغ لدم ا



 ةشلاباناشا فن اشال اوسلو مرثدرم اظب قلعتب اف [وسملا هاف نسملا
 ءازجال اووهوبف ثازجارب اسلم شدا كان تل ديتول هنم ةيثرملا
 دنعمنف تن اكل ١ ءازجال اريغ عصدعن ن اسنالكء ازج العلو هل دبتم
 ءانلغال يرطب اهلاثم اب تلدبتو ن امزإل !لوطب تلاحج اهئاف مرخص

 دانعلا ره اظل اس اوملازع هنطاب وبلا كانو لدبخي 1 هتبوهو
 روم اربد ىذا ىلإل ايل امث او اهراف اب الع لال دش الابط
 ةقيلانرعشم لول ان اكو اهنباالوب ايلم ن اكواهالون ىااهلوو قلخلا

 ىلاوالو ىلاول امن !قاطنب ل كاذ عيمج عملا لمفلاو ٌَمدَصَل أو
 - َقْضَعَأ ابريب دتلا دفنللاو ال وا أهريم دتي د لهل نط هللا الار ومالا

 عن ميما اوعم ىلا مثلا غل اثءاقبال او ةمادال اب اهلع مياقلاو اينا
 فذ اوهقاطملارلاو سجلاوه يلا ءانعم قيسدقو ةغلابل ازم
 المل ارم هاط أمتي اهرتدقب ارب ن وكيأخ ١ ديعلاو نأسحاو ةريملكمئم
 .ال م السل هيلع ىنوم ناىوردو هخونسو ءيذأشساو مدلاوب

 لايف ناكمواع نم بف شمل ا انس دنع اهياق الجر ام هلك
 نم ادع دسعال ن اكمل انف لح اذه ديعل اان مل ا براي
 هلل ارب ليصتت ام اف دل ارب اذه م. دا اون ارب ن اكو هيا الع ىد |بع

 نال فلول مانام اوف ةديرش كليو ايديكل اد[ نبللا
 خال عم هدابمل تول اب اس اريستى لأ جر ىذل اوه باونلا
 ابوح :ءابلع مههفلطيو اشتم ميلاو وسيدو تايازم مظريظي اهب

 هيي



 فوملا اورعشتس امون الب اوفوع هرعت اوعلط اذ وح تاريح د
 هب“ لول اب أكت هلل |رضف مهمل اعجرف متونل املا اوعج هِضوغ
 دن هرم هذر اعمو اة دصأو:هأب اعر نم يم رجل ارب ذ أهم لبق قم

 عب ىذنإ اوه قلاملا يديصت هنم ذمخاو ناخلا البمقلخت دقف ىرخا
 كاذو ةافطل العب اقعلاد دشيلو ةانحلاباكيو ةاتعل اموبط

 |  ماقللاللدش اوهو ل اهمالاو نكمل ادعي ور أذنال اور انعال ادب

 |  ةيصعللاف مي ن وفعل ابل جوع !ذاذباف جوع اب ةلجاعمل زم.
 | دملء اقلنزم دورحلا هبت بنت غوقعل اف لاكتل اة ياغ بجوتس ملف

 ظ َمْدْي نا هقحو هشضف ءادعال اك دعاو 5 هفاءادع |زم منْ نا '

 16 ةاقبزب ف ازعل فن اك اب لجاو ا ةليصخم اف داق اهماهنم
 ذاب ارتبق اعف د |مو الإ طز ع لالا ضعي كتسجإط مسفن ناسك
 وضعلام امنال !!ببس كاسي ناش انكرف ةنساملا اهتعنم
 هنكلو ووفق ازم ب رفوهئص اعمل ازعز و ابغو تاس اوي ىذل اوه
 نم غاب الارجل ازع ني وفعل اورتسل !زع ئنذي ةرطغملا هاف هنم لبا
 لب :لظ ساكن عوطمب ناوهو عال كاذزم دبعل اطحورتسلا
 .اجاعمريو ةزرككاو ذ اضعل املا ا نسح طل اعرب امل نسحب

 ام مهلع ٍباناذاو مولع بوتب ناب مهنع وعمد اىرلب توقملاب

 عم محرر معو محرلا نش ةفارل اوانفارل اوذ تفر

 ري



 ْ هتيشم ذغلي ىذنل اوه كاملا كلام هيلع مهلككاوبس دقو هبف ةقلاملا

 ظ كللملاو ءانف اواقباو امادع اواداحاءاش اموءاش فكك ف

 تم ادوجوملاو ةردفل ١م انل ار د أذل وعم كلل املاو هككمل انعم انبره

 ابهلك ناو لل وملا هكَل اكان ا نافذ ابو ايككام لهو امو وككع ايل

 هجوم خيتككتشأك وإن اف نمضي مني مبا مايل داو ذككم
 :؛ .ايبنالا ةششل ا ل1 هاذ نايف شدت مم ا تيومنأ ردم مو راهلف

 رس دم ضرغ قي ع+ :و املاك ككو ةفلدخم :ريثكءأضغ اهو
 ءارزجاو دج او نيشكملكملاملا كانككةدحاو ةكلمت تناككدعناو

 ربحا اغ م ااوهو دحاو دوصفم اع او اعّم ىهو ياَضع اكجلاعل

 , 2 بيخرتىلع اهماظننالمالو ىل الاد ول ءاضنف !اهلغ م وجو نككلا

 اهككام أت هللاو ناحاو ةككمت تن اكاحاو ةطب اوبباهظ انو او قسنم

 تم افصف هنبشم ث دفان اف ةضاخ م دب ديعلكةككممو طف

 ظ أيلع ةءدشل ارنهطع ا ايرمدقب هسنف طككم كلن اماونف هر اوجو هلق

 : ةاركالو هلوهو لال اىأو لالجالوه ىذللا مارنككياو لاليللاوذ

 ا ةضي اف ةماوككاو تاذؤ هلل الجلاف هنمةرداص:نهوالاةموكسألو»

 . ديمو اتنالو رغم اكل هقلخب هما كب وشو هياط هن" +
 . ملاظإلم مولظلل ضني ىنلاوه ليد.تملا مدا انمركدضلو كت هلؤ
 ةباغ كاذو ملا ظل !ءاضد !هولظملا ءاضر الاه ناقلاكو ر

 ع ىوزان هل اثمو ات لااا ءلعردقبالو ف اضالاو لدعلا

١ 



 تدي قح كمض ذارسل امهلسو هيلع ههاوص ههلالوسر انجيل ة سنا
 هاجر لق ككضي ىدلا ام هلل أل وسر اي ىعاو ىل امرع ل انف هاي انث

 قاسم قي برل اقف .تلظم كبس الع در قت هلال اقف أنه نم لطم ل ذخر اباه دس ل اف نيماهل ابر هدب نيب ينج قمازم
 ولص د الوسز انبع تضاف مث فذ اذو ام للنار ل اهش : هش انس نت قيب ل كيخاب عنصت نيكل اطلاق هداف نش
 سانا ايمو ص مول كا ذن1ل نو ءاكلا و هيلع هللا

 رظن ف كرصب فو التل اظن للوقف ل ق مهد ليو رم معلنا
 هللكم بهذ نم أ,نوصق و ةضفزم ندم ىد١بر اب لاقف تانكلا

 نمل هلا ل ة انه ديهش ىالو !قردص ىالوا انه يب قال ءولؤلاا
 لةاذامب ل ق هكلُع تالق كاذ كاي سو بر اي لاؤف شل طعا
 ديب ذخ طق هلل ال ف هنع توفعدق بر اي ل ق كيخا نع كوطحب لاق
 - الساو هيا اونمت ! مالسملاو ةولصلاا هبلع لة مث ةنكبا هلخ د اف كيخأ
 ةقئالببسانبف ةايقلا موب ناتمثولا نيب لص دعها ناف مكب تا
 ماظح دابعلارفؤاو ب اب رالا بال اهلئم ل عرمدقي كلف ف أضن الأو

 هتف ضصتخيإلو هريغ نم نيغل مث هسضن سالؤأغيصخي نم مسالا ١ انه

 تاذ انضئملاو تاب ابتملاو ثالث اقملا نإب ضلؤملاوه .عم أملا نيغ نم
 رجل ضال زم رثككا قاخلا هعدكت تال املا نإب ىل اعث هللا عمج اما
 تيب ةعذكك تانيابشملااماو هم اهشل ادبرعضوف ءاياءرشتكو ضدالا



 ف تانيلاو تاناوييك لور اجلاو ضرالاو ءاوهلاو بكا ككاو تاره

 دالاو موعظمل او ن اول لاو ل اكش هيا ى ابنم تال ذلك نلشخلان داعملا

 فيا ةعمج كالذكم ماعلا ذلك نبي عجو ضدالاف اهعمجدقو

 الضالاثأسأو مدلاو شبل او لاو هلضعل او قرعل او بصنعلااو ملععلا

 و ةءدورمل او ةد.ارحلا ناب زمك3 تادانضملا اماو ناونلل دية

 تايد اعّتم تازف انتمىهو تاناونملا هحرعاف ةسوبللاو : موطرلا

 ليصتفن فرعي نم الا هفرعد ال هدمح ل يصتعت و -اهوجو غلب اكلذو 9

 اجلا هنت هحرس لوطب أم كلذ ذزكو غرخالاو ايندل اق اه رمت ]

 طايل انياقحلا نيبو حر اوملاف ةرهااظل اب ادالا نات ءجزمد ابعل لزم
 تلا ذلو عم الوب مريس تنسحو هلفرعم تلكش.تولقل اذ -
 ريصل !نبب ميلا ن اكو هع رودو) هنفرعم رون ىتطيالنملم اكل لف

 ةريصبال عرول او دهزإ إم /موبص ىرت كاذلو آر العم ةريصللاو

 ةريصبل او ربصل !نيب عمج سم عم أجلاو هلرجصال ةريضنااذ ىرتو هل
 ثتافص ىفالو اذ ىفال ءريقب هل نامت ال ىذا اوه ىنفل !قملا ميلا
 هان تانصو اذ قلعت نفر ايغالا عم ةمالعل انع |هزتم وكلب اذ

 للا جانحمر يقف ويف هلاكو اه دوجو هيلع ضقوني اذ لم جو اغنرعاب

 يكون نفل اوه ىلا هاو 8 هدرا كا ريمي الو بنك
 هزوم القا نافاجلطم اننغ ءاتغيانزيصب ناروصييالاءانغا ىذا

 ناب ىل اعت هلل اريغ نزع نغسل انغ نوك الف ملال جاني نا



 - فيلاوه ىقيقملا نذل او ةججاحلالص ! دنع مطغي كل هيلا جان ام ناب
 زاجلاب نغوبف جاتجئام هعمو جاتحي ىذل آوالط ادعم اهل ةجاحال
 الفةحاحلانشف اماذ امن هلل ارغحف ن اكمالا فبل خ دي ام تاغوهو
 الصا هل نيب ملولو اينيعيف ان هلل ال 1الا ةجاح مل قير لاذ ازكو
 روصتي :١الؤلو ءارغف !مئاو نفل هاوأذت هلو صامل ةجاحلالصا
 دزا اوه مث ملائم انفصو كن ءلل ص امل هلل اك وس ئلكنص خشي نا
 +91: قاتضا نادبالاو كاي دال افاد اضؤنلاو كالاخلا ب اس ادرب

 مف دو عنم يم ورطش ظفحل كك ظ نحل ا وعم قبس دؤو لغم لعمل
 تايملا بربتسل الا ف اش ا عنماوون ام اوعمىوف كظيتحلاوعم مذ

 ملاذا هتياغو عنملادوصقم وهو كال ازعسو رجالا اذ اض اظفحلاو
 الطفاخ من اهزكستلو مق ام مفاد ظف اجت منال دارزال طفخلاو طنفملداب

 افلا صج قعرمقنل او كاللاب اس ايم املطم أمن ام نءاكاذاالا
 عقل اورمشل اوزيل هنمرمدصب ف نلاوه مف انلاذ اضل مور نم

 . ٠ رشالاو اكئالملا ةطسن اوباما ىل ات هلال اوستن كا ذزكورضلااو

 ناو سطر طيو لتقب مدل انا نةظنالف ةطس او ريفيو |تاداجلاو
 اًيشباواطيشملاواد اشاياو كاملا او هسيطنب عفنب و عبس م أعطلا

 رضوا عفنو ارشو اربخطهرمدغب اهيخو ابككوأ كلف نم ناقواخل م ]
 ذ ةلمجو هلرخع امالا اهنمريدضيال ةرطسص ب ابس ا كل ذ لكلب هن
 دافتعاف بتاكل املا ةفاضالاب ملفل اكةيلزالا ةردقل ألا ف اضالا
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 الو كلذ مفنري مل ةوفعو ا ةماركيوقو اذان اطلسملا نا اكو ىئاملا

 ايسمالاو طب سول اوراس كاك هلرعس لقلا ىذدل ازمب لفل زم رض

 بناولأ هلر اسس مقل !اىري ىذل وهلم اجلا نال اعل آد افتع اف انلق امناو
 اممم. أف هلزويسم بت امك ىذلل اوهو أَن هه ادي ىف هلرخس داولسي ملاعلاو

 ددرال ل امّمذ اجلا ةيعادل اهبلغ طلسو ؤمدقل !هل نلْخو فاك ناخ

 ذا هنكياكب ىلا ءارأش هلام ال ملقل او ع اصالا ةكرك هن دص ايف

 انه تفرعاذ اذ اهلل اوه نيو ناشالا لقب بن اككا اذاف ءاشبال

 هب ىادلاهاللاوه ر ونلاربظات اد ايلاؤ وفر ان ناومحلاف

 دوجول !لموق امرمو |/موز ومس مريغلربظملا هد ىفره اظل ان اف/موبظلك

 فيريلاف مدمل لم ملظا مالظالو دوجؤلا ةل اع ا/موبظظا !ناكم دعلاب
 .مدعلا ةلط نم ءايش الالكجزحلا مدعل ان اكَم زعلت م دعل ا ةلظ نع

 . هايشالالع ضي افرون دوجؤل او اموزرمس ن ايري دج هوجول |/موبلظل
 دؤل نم ةرذال ما كو ضراالاو ثااوئوسلار ون ويف متاذرمون نم اهلك

 تادوجومنم ة/ذالف ةرونللا لمثل ادوجو ىلع ةلادرهو الإ رتل
 توجو اعل اد اه دوجو نأ ىهوال ا امزيءامو نضر ا/اويتبازئثنل !
 كاينيؤلمونل |وعم كمزم رف اظل !وعمف هان كك امو اف دجوم دوجو
 الف ده ىاللاوه.ئ ذ اهلا انعم ىف ةوكلملا ت اهشمتل نع

 تاسشالا لع او دبش اح ماذ ذفرعم لاه] واه د ابع ص اوخ

 2و هلا ذرإع اهءاو دهشتس |ح  افولخع ىلا هد ايبع ماوع تو



 ماتنل لال نطل اهدهن هن اح اح اضف هنم هل دبالام ىلاف ولذلك
 طخ ) هحورخ ثقو ىحلاط اقتل الا خرفل او هل اصتف دنع ىدنلا

 اهاوحلو هند لاكش الا فو اد وككرس دنا الكتل هنيئا لل
 رمعهنعو لوطي كاذ حرشو ةعياض جرف اهللذي نازع أه دعب او
 كهف دو ى لاو اق هلوقو ىده مت هنلخ ننس اك طع أذيج هاف
 ةاعسل ال اناكل او دش ر١نذلاو المل او ءايجالاد اعل ازم ةانهاو
 مزن هازل اهلا الي ميقشسملاطارصل الام دهو يؤرخعالا
 هلثمب دهعال ىذا اوه ما دبلا هريب دنو مريدق تح نورطسسم مهو
 لكىالو هلاعف افالو .نافص ىالو م انفال دهع ءانع كل ناف

 رسيلذأد وبرعم كاذ نم َْش ن اكن او قلطملا عي دبل اوبف هبل امجييرعا
 يق ربل اف ف هه اا اقلطم مسالا انه قييلبالو قاطم عيدبب
 . سيغوبف هداك ايزص اخ هدعب دوجوملكو بق ادوبرعم هلثم نوكيف
 ' ؤيلاو ةيصاخ صتخ ادعو اساوالذ عي دموي عاجومل بس انم
 عصضعف انذأو تاقوالا اسف امااهلذم درعب ملعلاوا ميالولاوا

 دطتموه ىادلا تفول ذو ب درفشم وه املا هذ اضالاب ع ددوبف
 زهنأ اذ فيض ١ اذا هنكلو ماني هدوجو بحاول اد ئجوملاوه قالا

 وايد مسي ىض اما لا ضب اذاوايق ايمن ل ايفشس الامل
 رمورخأمل ال امقيشس الا هدوحور دف.” ىذبال انا اوهلطملا
 هدوحو ىد أت ىه انذيال ىذا اوه قاطملاميدفل اوى ديا ماب هنع

 ا 3

 جيا



/ 

 جانب دوجول ابجاو كلوقو ىلذ ان اب هنعربعي و لو احلا املا
 دوحول ادن اضابسحت ىعاسالا نه اماو كلذ عم, ىضنم نأ

 لمس ىضاملا فال خدي اخاوليشتسملاو ىضاملا لنه دلاغنم
 رخل الاد امنا فدل دبالو هن امزل لزعد امرابع اهنال تاوبغتمل
 لذ ديريختملاو لقسم و ض ام ىل يسن اه أنب ةكرملا ذا ةكرلاو
 فد يلف ةكرخلاوريظتل ازعلج اف ريغتل ا ةطساوبدامال فد

 هاقيل ازع مدّقل  هبفل صن الف لسمو ض ام هيفرسلو ن امزم ظ

 دوسو وم أ انيفو أنبل وضم ذا امل نوكيا ليششسملاو ىضاملالب
 همام د ف نيا اب

 كي لسيراقبل ار ل دناو مدخأب ظ

 تامزل الذ اين ع نللوال فكك هامزالف اصف الو ددحمال حلا .

 نازل نك نامنرل اقاخإبفو نش تان ريخت لن امال اول ثيحو
 لن دعب ا دقلو ن اكميلع اهذعد امزإ الخ دهدوهو ن ايرَج هيلع

 فصو مدقلا|ل ق نس هنم دمباو ىفابلا تازإم بار ةفص ءافبلا نا

 طبجلازم همزل ام هد اسفعان اهرب كره انو ميدقلا تاؤلع دياز

 تبتس اذضل !مدقو مدقلا مدقو ث افصل ١ ءاقبو اقبل اأامب د

 كلذو كالملا ءاّنف دعب ك هام الاوم ردبملايزفاره حاولا ٠

 ةريصمو شلك عجرم هيلو هفلخ ءانق دعب ًيئاوه ذ ىلا هاوه 1
 راهي اد اولا هلي لاوهو مولا كملا نم اذ ذاب اقلاوهو
- 



 نرفاكتيف اككمو اكلم ميسضفنال نونظي ذاع زككلا ىظ بس انهو
 ام :هئيقحنمم رابع ءادنلا انهو لاحلا ةقيفح موملا كاذ م
 ”ةهاشمادبإ ممافرراصملاب ابد !ام اف تفول !كاذف مل فشكت
 ناب نونقوم فرحالو توصريف نم هل نوعم أس ٠ ادن ا اده ئمل

 كا كو ةظلتإكق و ةعاسلك و مويلكف د اهقل ادحاول اهلل كلما
 لمثل اف ديعؤللا ةقيقح كر دارم كردي اما انهو ادباوالز ناك
 كلا ارش ارقاو دحاو ت وكلملاو كاملا ةدمامشل اب درتتملا ناطعو
 هنعلطيلف نللا مولعل .ابجال اب اتكسلكول اب اكل واف كلذ
 ل ا تاوييبدت قاسي ى ا اوه ديشرل المجال ب انككا اذه كاف
 ” ليسوا وخيلط دن وز م موا اغا م اى ايظا !وَس لع ابن اياغ
 . ةلكاشمملا تريب دئف هنب ادهرئذقب دبعوك د شر/و اخ دل اوهو دش رم
 هليجال ىنلاوه ووصل هايثدو هنب دؤذ نص افم نس ٍباوّصلا
 ١ مواعبرمدقيربومال الزي لب ماو القل مقل املا دعر اسم لع لجأ '

 . كوخ امل ردقللاهلاجازع اهرخ بل دددحم سلع اهرجتد
 ىلع ناو اذ ذش لك عد وب لين عشسم ميدقت اين افو [يلعأهم دقيإلد
 عاد ةاس اة مريغ م كل ذزككىقبذي اكو نوكب ن ابجي ىذا هجحولا

 ىعم نال :أس اًقيزعواخجالف ذل اريصاماو ةدارالا ةداضم لع ظ ا
 بضفلاو اةورشل )يعاد ةلافيف ىدلاو لفعل اعاد, تايشوه هريص 1 ظ 1

 ةريدانملاو مانشال اهل [عادلاعف دف ناداضتم تايعان ب ذاجتلذاف . ظ
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 وا/و رقم اذهل ثعاب لعج نار وببصرمرخعاتلا ثعاباحلال امو
 دوحوم هنغ بزمن ايإ عل نم دعب اوف مو دعم عت اهلل خش نلجأ !ثاعباب

 ضق انتو ايتعالازم تجرخانادعب مسالا انين قطن اويفروبشم هكأو
 ةمأخ باوصل أيلعا هللاو ناه أجل ايرطب, أر. اصمو ثعاوبلا

 دف ورم ت اييزتل ا نهر كد طل اان اهاعازائلعا لصنع اانا
 اوقلخت طنط هبله هه الض هنا تمد لق تافصل اوالسكلا نه

 ةاخاذك انا هان ١س و هيلع هن[ لص هلق و 2 ضنا هاب

 نم ةيؤوصل أ ةئسملا هتلو أنت امو ةنكل الخد اهنم دحاوب ىانحت نم
 ايش ل صح اوي دنع مهوب هجنو ىلع كل هانزككأم 4لريشف ت الك

 نزيل لزع اضف لق اغب ونظم ريغ: كا ذاؤ د احتألاو الواو | عم نم
 ثم ىكحي ى دير اذل العاب اؤيشللا تدع دقلو تاافش اك[ ضي اخي

 ةعسشل هاوس اللا ن١ ل ق.م اهرجناو ذاهلل |رس دق ىف اك مسغل | وأ هش

 اوريغ كواسل اف دمدوهو كل اسما دبعلا اف اضواريصت نيمسنل او
 نظلالو مككورف هان درا ام بس اني نيش هدادا نا عرككىذل انهو

 فل أعم ناف ةد اعننسالاو مسنوتل نما عون ظفلل اف نوكيو كاذالا +
 هانعم نككو ءريفل ةفصربصتال  اضنصو انت هللان اذصوخ ءامسالا

 . هذاتسا لعرض هالف لافي اكف اضو الالات ثس انبام لضحينا

 . تاداظ نظاو هلعرنم صج لب نتا لصجال ذانس الاوعو
 كلاعم نالت اقل !كلوق لزق اى اذ اعطق ل ط دوب ه انركد امريغ ب دارملا



 نيغرب قع نأ انم اولخيال هللاف اضو ١ تْراص نيعنشل او:ةعستل اريامسا
 , اهلثن نع نا ام اواخجالف اهلثم نعملها نروابو افلا كن
 ف ةكوأ شملاو منال انيحزم الم بع نااماو هحو كس اقلطم
 | انعب قعد او ناوسق نال ىفاطملاصاوخ نود تافصلامومع
 الوان ا انمز) مث افضل ل اّمتن يرطب نكي نا ام اولخي الف
 تفاد اخت اب موكيت ازمولخج الف لانتسالاب نكي م كافل افتنالاب
 كااناؤاداهْنَغ ءافلص ن وكيموجوه نك خبرا تانب دصلا
 كاملاو د اضالاو لاّمشسالاوهو ةئلث ماسق عاهو ل اطار رطب نوع
 دابلا تيب ناؤهو داو يف اهتمويممل ام اسق !ةسخ نبذ

 ؟كو هسمال اذ اهككاشيجو هاما لم ابربس آنيريومات افصل ا لاه نم
 كد اوهو قانا | اهاوتث ايزتلا لل نلت كش |مةن ان ةلث اخ ايلث امال
 ذماو ملع مل وكلا هتامخ نما هاف لاغنى صح الع اهلشم اهل تبن

 داخل او قضوا ةرذ هن ازال نح ت امواعملا يجي طيح

 كس نانا عجلت احاول نكاد أمد

 ظ هللارل انهريوضتي ضركو |مزج امو تاووسل او ضرال !نأ اًحارءوه
 2 سوهو امزجامو ضرال او تاازوسل اقل ان دبل !نوكي ضيكىل امنت

 ت افصل انه تتجي نام سفن نل انس ن وك شككك زج ام ةلج
 مرنم دحاو لكم وكيت همح اضل اخ امم لح او لك فوك, نيد
 لاتتاوهو ل انل امضلا اماو تال احبو تاهت كان نك هقلشنم

 ا
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 نفد اقم خس تانضل !نالل امم اضي اوبف ةيسزراإل ايكيا اي [فق

 نعل فض“ د ايوصنيال لب ةعدقل ١تاانل ايصتخ ال انهو ت اذ وصولل

 تاالو تافوص ولا صوصخت الات انصلل م ايقالليورمتملادبز لع

 قل ا تانل ا ىرعب الانا بجوبف هنغلقتنملا غارف بجو ل اقئناللا
 تلاذو اتافصو ةسبوبرل ازع ةسوبرل١ت اذضلا ل اقتنال ا اهنع

 . كاذف د اخ الاوشو مب ارا مسهل امااو ةل اهسال اره اظل امعاضنا
 رفانش مالكبرل اوهر اض دبمل ١ن الاقل !لوق نال ان اطنربظ ١

 ف داسلا اىرجي نارعملاهتو داحس بر اهزني ن لعيب هتف

 تإالياقل الرق ن١ اقلطمإلق لْوَعِي و تال احلا نه ل اكل اب هقخ

 هبل فع اذا لوقن انال ق اطال ]لع لاعمرخا ايش اص ايش

 دنع اواجالف ب دحماو ارعر اص اديز الف مث نحو ورمعو ناحو

 دي ز و نيمو دعم اه هاكو ند وم اه الك وكينأ اماد احتالا

 دال اه ءارمو مي نكمبالو سكمأ ايوا امو دعمورمعو اداجوم

 امزندحاو لكىبعلب رخالا نيعاه دما رصي ملف ىردوجوم اناكداذ
 تا اف داحالا بجوال كا ذو اماكم دحي د 'ةياغلا اأو دووم |

 ابلاحم نبانيالو ةدحاو تانى ميخدف زيدل او ةدارالاو ىلعلا

 ضع يضعن انه الذ نوكبالو ة دارالاالو مل يش ةمدخلا ن كالو

 تاوثلاث نست داحلالعلو ام دعلب ادحت ١ اذ نيمو دخم اف اكناو
 د جوم ديال ذاذ احلا هاف امو دعمرخ الاو أدوجوم أه دحا ن اك



 هاذ ان اماو دل اذ د اج انهو ل احم اقلطم نيشش ناب د احتال اف مو دعم
 |ىماوسلا كل اذ داوسللا انهريصب نإ يتسم مناف ةفلئخازع الاضف
 نب ايتلاو ملا كلل ذو اض ايان ذ داوسما انهريصب نالبخس
 اذار أحترام اذ لعل او داوسل نيب نابت زم :21ىزل او دعل انيب

 عسن ون اقيرطب الا نوكبأل وهوه ل اقيو داحتأل اقلطب ثبحولط أ
 مقوم نيس لمجال مناف ءاعشلاو ةيؤوضل !ةداعب قياللازن يأ
 انارع ال 'لوقي اد اهتساال!بس نوككسيي م اهفال ازم مالككا
 ' زنؤه مام نعيال افرع اشلادنعلو ام كا ذو انا ىوه]زمو ىوه لزم

 هسفن | قرفشلس وع نوكيايجولا قرغنسم :افوه اك اقبضحع
 كورن اعني هلع و نم ويلا بسلع د احنالاب هل احلا له نع ربعبف
 ةببحلا شت امهشفن نم نولش لق ثيح هيلع ههلليحر ديزي ىلا
 ليقوم ذب نم نا ه انعم نوكو وه انا اذ اف ترظن مث أه دج م
 هل نوكألو ىلاعت هللاريغل مسن هش ىقس الذ اههو أهاوهو هسفن
 تح هلاجو اك هلا ل الجالا بلقل ١ فلج حل اذ او ككل أعوس هيه
 . وهز اكانلف نإ قرفو افِضحت وه داوه د اكريصي ,ب اقرخشسم اص
 تن ا موه م اك انلوؤرعوهوه انلوقيربمي دق نككو وهوه انلوق سد
 . اهو ىوهازم انا لوقي ةر انتو ىوه|زم فاكلوقي ةراترعاشلا
 أره دحا هازيمت ل امرمتالوضعملاف زلم مدق لرسيل مناف مدق هلم
 قولا ةّيلج م هيفالالت اب نيزتدفو أذ ل كى ارظنيفرخال ازع



 كلذ اوار تَبَح ىو اضنلا ظلغ طلاذوهو للان لوقف وه ءارلظنف

 ةءأمملا ىل ارطترم طلغلم هل الاوه اول اف مالسلا هٍلعوسعت اذ غن

 نو ةءارملا ةموصوه ةرروصلا كانت نا نظف وانس ةروص اهيف عبطن انف ش

 ااشو اهل نولال اهتاذؤف ةءارملا» تاهيهو ةدارملانولنوللاكلذ

 د ايومالاره ا ظ ىلا نرظانل ا هلم انَع هجورلع ناولالأ ةموص لوبق

 نط :ءارملاف ان انس !ىار اذ إىل !ن |وح ةءارملا ةموصوش كلت

 زعو هنن ىف يوصل ازعل اهبلظل اكلنا ناضل نا
 قئأمحلاو موصل اورموضلاو تانحلا ات لوقت ايه اخاو تاانغلا ٠

 و جب اجزل !فرعي الس و افيضحت »ب دغم اال بدخل اكن وك لح اذ

 رانورمحال لوقي ةراتف !ههشيابت كد دي ملح هبف ةج اجزم ار اذازخل
 ترو حاجزا قر لاق ثيخرع أشمل !هنغرع كةج اجزال لوغي

 رححالو حدف أم اكو حد الور أه اككرع الالك اشف اه.اننفزملا

 انارع انا لئن ه اتهم نكن امان لل انا هيتس 8 نم لاقاو

 د احتامْنظ ىف ىد أصنل ا نوكين ١ |ماو انا ىوش امو ىوه زم

 غل ام ىف احبس هتعوص نادي زب ىلا لوقو توس انل اب ثوهذللا

 نع جاك ضودمف :اسلإءاير اج كلذ توك ا اما اس
 ناكلذ عاف ان االاءلاإل هللا انا ىف 'لوقدوهو ميسول امامنا
 ديول غض م هظح ل اىده اش دق :وكيس١اماو تاك لعل
 تاسوسحلاو تاموهومل نع ةفرعملاب قّرلاف هانركذام لع

 طلع ده أك ذ ىف طاغ دق



 . ويلا ادسنس دو مارال اقل اوتزشللاو هز لظخ ارغ ةمل آي
 : !ام لادف قالا ءورع ن اشم ىلا هف اضالاب هسئفن د اس مظع ىو

 الوقاخلاجلاةف اضالاب ,ث اش لتعو هس دق نا د كلذ عموهو ىفأش

 اذه ىرجدق نوكو م انس معو اثو ن اعبس بول اسدق ىلا ل هبسف
 بجويل احلا ل ادتعاو مصل اولا عوجرل 'ناف لاح تايلغوزكس ىف ظفلل'

 ت اف كل ذؤنحال ايرموكسلل 'لاحو ههوملا ل ال الازع اللا !ليفح
 ىل ارلقنلالف اهلمق ل امم كلف د أحتال الا ىيزتوانل 'نيذه تزمو اج

 . قزعت كاالوملابةدرعت كاؤش ل.ل الاب قدصت قح ل اعرل بنص نم
 لاقي ايربوصتس كادف لواحلاوهو سم اك[ مَصل ١ امال اجرل اب ىلا

 ببر, ىلا وذ ات برا ١ ذيل دصل اوادل ١ ]مز وزع برل انا
 الود اح الا بجو امل مصولو لاحم انهو نيملاظل ١لوق نع ب ايرالا

 لحلا ةفصريضت ال لاحلا ةفص ن اف برل١ت اؤصب درعلاض صني نا
 مف دعب الأ مفي ال لواحلا هل اهتس ١ هو و ناك ايل احلل ةغص ىقم لب

 نا كمي لروصنملا يرطب كرمدي ملاذ ١5 درطملا عملا ن اف لواحلا زعم.

 تن ا تمد نا نف لواحلاوعم تير,دبال ش اتا وا أريترلمب
 سلا اه دح !ن ارم !لولحلازم موبزتملا لوضنف لاحب وأد وجوم لواحلا

 نيالا ن وكيال كنذو هيف ن وكيع ذل ان اككادبابو مسملا ب كلا
 ته اثلاو كلذ هفح فد يمس هس او عيزع ىرياف نيوسج ٠
 زهوجلاب همارق ن وك ضرعل ان افرهوملاو ضرعلانييقل ١ ةسنلا
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 عداف هسفنب هماوف املكىلع لاحم كل دو هس لاحت اب هنعربصن دقن 1

 لبقسهسفنب هماوق املكن اف ضرعملا اذه ةملاهت بول ارك كنع

 ًاسجالا ناد. ةمق اول ةرمو الل! قيرطب لا هسشنب هماؤق ايف لك ن١ ٠
 اذاو برل او ديلا نايريوصتي فيكت ندع نيب لوا رموضتي الف
 هللات أافص ل اثم اب ف اصن الاو.د احن الاو لاهنت الثو لولحلا طب

 ايبتللم هيل ا انرش ١امال |ؤعم مهلوفل قست ةقيقخلا] بسلم ات
 انف اصواريصت هللا امس كت ناب لوقل !قالط|زم عنم كلذو

 طفلا ا اذه قاطخ الاو م اييال ازعل اخديبقلل ازم عونلع الادبعلا

 تسأل ذ عيمجفأصن الا عم ديل | نا هليق ىنعم اف تلق ناف هوم

 ىعم نالعاف لوصول زعم امو كولسل عم اؤلصاؤال كلاس

 كافتش كا ذو فد اعملو ل اعالاو ق الخالا بيد توه كواسلا

 نع هسقنب لوغشم كاذ كل د عيمج ينم او لطابل اوره اظل !ةرااب

 وصل وعم اخاو لوصولا دعتسل هنطاب هيغصتبغتشم ن1الابر

 . هلفرعم ىلارظن ناف ,ب اقر غش سمريصيو ىلا يلج هل ضلكتب نا
 نوكيف هاوس هل ةيغذاذ هتره ىلارظن ن او ىل اعت هلل! إل! فرعي الف

 ريل ه سفن ىلا كا ذ ىف تفتليال اههو اه اشم لكبآلوخشمم هلك
 د اهلم كل ذك ق هاخالا بي ديب هنط ايوا ة د انعلاب هرهاظ

 يهل رخو ةيلككاب هسفن س طش نا اهلا امو ادبلاههو
 ننعيانب هنفوضل ١تالكت لك نآف لوصول اوه كل ذووه د اك



 دل

 ١ علا ذ كرد نعطي ل معلاو جالول امولمف مل تقف !تاده أشم
 ىولعف ريظي نازي وج ال نا للع القمل ١ةع اضرب فرصت ءوقركذ امو

 -_.طمل ارضقب امررظي ن ازيؤجوف هتل اخس اب لتحل [وضقي ام :.الولا
 اذار ىلول اًضّشن اكيد ازيوج مناهل اثم لذعل ا درج هكرديإل هن عمي هنم

 آن ع لفعل ارطق] لفعل اةغا ضب كرمديال انهو انغ تووعبس انالف
 رشاالاك كلذ ناف هسفل ثم قاس ادغ هللا د اب فش اكبد اردو
 هس ذم ناع جسم هللا ن لوي نأكل ذ ص دعب او هتعرصقي اال
 نالوعن ان ارهض ١ 1 سفن ىف ٌريصي هلا نا لوي ن1 كلل خزم دعب او
 ”هلاو تاروسمل اقل اخ تنمو اميدق ياحي يق هللاو ثاد اح ن هانعم

 انااذاف ترلظن هلو نعم انه و نضر الاو تااوليتل ول ا قاع هللأو ظ
 لو لقحلااةزيرغنع ملك ادقف انهلثمب ق دص نمو لوب ل ناوه
 ناب لو فش اكي نازموج مان ق دبصيلف معبال اع ١ أم لدعزيمم
 مج لعج غاؤاللط |ب هللا اهم اح تناكأبنأو ذلطاب ةجدرشلا

 أم دك دضل ايلشنب نا يقسم لاق س ناو اب ذك ءايج الا لن واق ظ :
 زءدس اىنسئلاب نكت دصل !بالقن !ناف لفعل ةغاضب هلوضي امناف

 .لمدل هل احا ان ناب قرغي ال نمو ايرمدنعلاو امرلقث داحلاب القنا ٠
  ةلهجو كَريلف بط انج نا :عسخ اويف لفعل اهل انيالام بو
 هم اسالا له عوجر هجو د إيف دص اقل اف نإ انا! رصغلا
 فللملو ةئثسلاله ايهذملع عبس تافصو تاتا راكلا
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 نمضني نا تجواوابف ف داّرنلا تعنم دقو ةريثكم اس ناه لوفت

 هرم بب "فوجب و بيبو

 واسأل :رثكت اذ اضالاو ةرتثكل اعف ال اف ةحس تن كدا تائفصلا

 0 رج د اكد ةراك“ ْ

 ياذاب مش ولو ةف اضاو بليسو 'تلسو ةفصو!ةفاضاو ةْفصوا

 اتالم اهم ل ديام ىلا جرب همومي ناو كذب اسال نكت س١
 نس ب تان ماضي اهنا عسل لزيت كلا عدا
 لوا لسو ةفصاعو ١ ةعبلسللا تاافصل زف دحاو لعو ا َهْف اضاو

 تلسو ا ةفاضاوزمذ ةفصلعو !!عذ ةقضإع و !هفاضأو ةفص

 هيرقنو هلل اكل وّمكَت زل عل ديام لوالا غراس | ةرشع نيف

 فف انلا دول ةلظب او كلم زما طاقلا ب ليو 51 نحل اوين

 دحالاو دل او مامن او س و دؤل | لثم باس عم ث ثان[ لديام

 22و ل ابل امرطخج امزكمنع ب واسملاوهسو دئلا ناف هدياظنو
 ىغل او بويل | هنع بوأسملاوه مالسلاو مهول اذ

 راسل ؤه

 رس هو يعم ترسم 0
 ٠ هرهاظلاو لوز حالاو ىلوالاو ميظفل اطل اذف آضا عم تا ذلاجلا جربام

 لاذ كنور .اس ق ٍةىه قل١ت اذلاوه لعلا ناف.هرباظنو

 ككاو دن واج ثيح- نم تاانل الم لدي مظل او ةفاض ىف

 نوُلَظِي هبل !ىنبلاوهرخالاو تادوجومللالع ناسا اوه لوالأو



 وطال او لفعل "الد اندم طنب فو ماس

 0 ال

 تاع لدب كاملا ن افزيزعلاو كاملاكدف اضاو بلس عم تاناذملا

 و هل نال اللاوهزيزعلاو نش لكميلا جاتو نش ىلا جاتحجال

 .ًالاو لعل اكةنفاضتلا عجب اسما هيل لوطولاو هليت بحصي ام>
 ريباك اضن عم لحل احلا حرب اهزس د اسم اوصبللاو عيمسماوىحلاو

 رومال ا افانضم لعل |لع ل د ريما افوصحلاو ديهشلاو مكحلاو
 لل دب مككلو ده اشيبامملا اف اضمولعل لع ل دي ديهشلاو ةنطعابلا
 اقأععطبح ثْيخ نم لهل مع ل ديوصخلاو تامواعملافرش املا اذ اضم
 .ةمايز عم هرادقل الا رجريام ع 'اسنل !مصتتل | ةدو دعم ةموصحتم
 دعامات ىش م ولا كو بتل ا'ردتعملاو ىوقل واقل انف انا
 هل ربان مانا ةدلخل ايرعو دغل | اهرث اترئغلاوأيتدش ا : اتملاو

 ؤدولاو فورلاو مجحرلاو نمحإل اككعف عمو !ةف اضع عم ةد ارالا
 ةجاماضقو ان اسح الا ىلا ف اضم ة دارالا ىلا مجري كلذ ناف
 .اعنل اتافضولا رب ام عس أتل ا كا ذ هجو تفرعدة و ىيعضل ا

 ضافلاو ح امفلاو قانرلاو باهولا ويوصملاو ىرايلاو قل اناك

 ير ل دمل او لذملاو زمملاو مف ارلاو ضف آخلاو طسأبلاو
 تبل او ىحلاو ديمملاو ىدملاو ثعايلاو عس اولاو نجلا
 50 طسفملاو شاول لالا ملا



 ع هلال دل اىل امجري امرش أعل !هرياظنأو ى د املاو ىغملاو م املاو

 ةعسىلع ل دب دخلا ناف فيطلا او ميركلاو ديحللاك5 دايز عم لمفلا

 ف اف عا يللاو كانييكأو تالاف رش عم ماك

 هأهريفو اهب ضف شمل ا ماسق الا نه عوج نعم اسالا نه حرخب الفزفتل

 ُ نع ىم أس الا جورخ هجورلع لدي كاذ ناف ه درؤن ملام ه اندووإا

 ,لصنل ا غيوبشملا رروصخلات افصل !نه كااهعوجر عم فدازملا

 قه ذيع ةاحاو تانلا كتلاةعوجد ةيقيتبو ثلاثا

 * ده هنع دو 'ئكلكو ب انككا اذهم يلب ال ن اكن اول صل اذه و طلزمعملاو

 باذككاف هلبثبال ها ءآثم ىف سانلالا كج اال ببيع بانكلا

 تافصلااورككا ناو ءالؤه لق اذ ب انككا اهل مسرب م ان[منيلف

 1 ةزكآلو بوليس ةزكاكو اعف ال اوركي لف ةدساوثاذالا ونبي لد

 ظ قدعاسم|.ملع مف م اسفالا نه ىلا امتال لزم ءان د در اف تاف اضالا
 وسلا ةدارالاو يدقلاوملاو ةويملاه خلا عيسلاتأفصلا اما

 0 م
 . اوصإلاب قاعثملا ماتل اهلع نع ةر اع مه دنع عمسملا نا: مامو تأثلا

 رب مهلككاو تارطبملاو .اسو ناول الاب هلع ع ةرابعرصبل او ظ

 ينام زم مسج م يا ل هوست

 ح ئنلاتاذؤب.هفل ايممىلاهفس دنع محريو ةلزاعملا

 اع وساع اوم رس



 نيس دالالعغي هبف كا ذزلصح ل اوعملع هلا ىلا كلذ فاضيو ميانلا
 ماذمرعشيب امزكنال ماذب هلع نع مهدنع ةر ايف ةومجلا اماو مئاوص أو
 دما ةار دالا آلاوسب لو ايجيمسال : ماذدرعش الامو ىح نال اقيف
 نوكو هلعب اكَدجوق هم اظن ورحل هجو معي :امهدنع يد أد انعم

 011 الرواد عامل هيلا ةبدخول ياس زا بدلع
 ةدارالا ناك ايبر همس دق ىضارلاو ايصإم ناكة ه اركميف نك لف
 مان اما ا .انمفل يدل! امو ةهاركك مدع عم ملعل احلا جري

 ريخخلا هبحوب هلع ىلا عجر هنييشمو مولعم هلعفو ٠ ءامم اذ ال ءفيالو
 فيري ناهلعامو هنم دوب هدوجو نيرتملا نا لعام نا ةأنعمو

 هلع ىلا الارنجلا م اظن دوجو حا انيجالو هنم دجو الف دجوبال نا

 هيلا زكر دما ادجدبال داق دهام جاتجال»
 عيتدوجوملا م اظنل او دوجوملا م أظن اسس ره كقعملا ماظنلاف هب

 دلل معمل اقيشحت بانج اا الع ها اونو لوفعلا مانا

 تصمو ةيلش ةحر اجلا نوكين او دب الف هسر احب نوكي أغا انلعف هال

 للاعب مواعملا دوبوب لعزمكيذ هجر ال مفي الفوه أماو وَما
 خأذب ماد لعب نالمتان ىلا عج معلا 'اضيااومعز من لعل احلا اضيا
 ١ مهدالد تاذ نم هربغ ملي أخلاو ادحاو لال او موأعملاو ممل ان موك

 يبس ءرتازز:تاءوحوملار اس معيف دوجونككادبم الب ءاذ

 دماوأ الع ةبسنف نا اوميزنو تانف ةزيككإذ بجوبالف ةبعبللا



 ئ "أم هل ل اقي احن الشم بس احلا ٍلع هي ذكت امؤلعملا ةذزكملا ءاذوهو

 رشع اللثم اذككو :ةفعض فوض فعضو هطفلض فعضو لإنالا
 هن ايضاح نيفيا هلف هاذ ف اعبضالا كاتوبضقي نإ نقنث اف تارع
 كاذو هلييصفتلغنش !اذ إل يصالا ادم وه نيقنل ا كاذو ماع
 الالب نيش الاف اعمض ا رئي اس ىلا ينسف هل ناناو ةليضن هل نيقبلا

 رقسي نش الا فرعضت ن١ كو ل يصقفت ريغ س اهمال ىل ا افيعضت ١

 بير ايف هدنع اضب ان ادوحتوملا كانكك جدال الغ ةزيكمل الع

 . هلاطاو كلذ حرشو حردنل عزك لا نعاتتي تاهو اف ةريككلف ٠
 هماف ثفابلا بانك هانركذ اهب كا فد ط تسيلو لوطب ام

 الكر حاولا اف ثمل اذا نضل بانككاانه دوصقم نع جداخلاك
 ثيحنم (ذغ هللا ءاهس ا نان ان ىف+ لو الإ صقل ! ةئلث لوصف هِفو

 ماساب فيق وتل ادوو لب نيعسفو عسل قءوضقمريغفيقؤللا
 ىأسالا نه ضعبل ل ادب ةريره ىل ازرع ىرخا:باورءف ذااهاوس ٠

 ل دب دحال اف برغي ىذنلا ام اف برغي الأ ل ادباو أن برقي ام
 بفبال ىذنل اورموكشملا ل دب رك[شلل اود اهقل ال ذيره ال او دحاولا'
 ف داصلاو لملاو نيملاورصنللاو ماد اوف امكاو ىر املاك

 تايلملاو غالعلاو رطاؤل اورتولاو ميدؤلاو بنرَقل او طمحلاو

 لضلاو ذو جذ اعملاو ذو لوطلاو ذو عيفرلاوربدملاو ماركاإاد

 |عيمج نيثاو لاف كقيلام نارلاف آّضِيا درو دقو قالخلاو



 ا ووو دج 1100 هلاك
 ليلا ومو بتذلافاغو بتل الب اق و ب اقعل ادب دشم اك هلوتك

 تبلل جزعو تبملا زول ج -معولل اف دابلا مومو دابلا ف ظ
 م اسد لوس لذا يلا هدد

 8 نا ف حدل زم من اذصق :اكو هللاوه ديسللا ل اقف ديساب

 ظ ايدل اوزف الو مدادلو ديس انالسو هيلع ههلاطصلاق 0 4
 ف احلا عت :دتاومل ام. كلذ ريغو ن انملاو ن ان]با اذكك دوو دق اضيا

 ةونشملا ل اهفالا كتل اهضال زم اسيا ق اقتتش ازيوج ولو دول
 - وجاو قملاب فانقي و ءوسل انتك ا8أ ءلوقكمارتل اذا85 هامل
 ...ةفاقلاو فش اكا كا نزم هلقتشبف لنا رس خب ىلا اندبطقو مهج
 : 01و ام خد نادل أو لصاغل او خلاب
 اع قل !نيحسنتلاو ةعبشل |يه تسيل اسالا ا نين [ضرغللو
 زمانا دولت عرش دال لس ياك انس

 نغ ٌءورملا "اضفت ءاضصفت و تاو رمل !ةهرسلو ةروشملا .اوولا

 لصفإو حامملا هيلع لقشي ىذل اانا نرصمصل |اف ةريرهولا
 1: انا 2 و لا
 سس ةوامعو اذ ء.ليصفتو كلذ اني اما ةنحلا

 دم أو دوجوملاو و لكتكاو ديرما تسكيازم ءاكملاو ءاهففلا
 فف 1 ا ةرافكللا ىلذالاو ابلاو

١ 



 ممم ناضمز ناف ناضمد ءاحاولوقتال ثيدحلاف ددووىل امن هللا

 21 الور, نعدازو كلذكو ءآّصمرمربش ءاحاول وف ىكك ال هللا آيس

 ف امهلت ال اذ هزحالو مه ادحا ب اصا امن لق ناواسو هيلع هلل

 لدع ككح غلضام كدب قيصان كتم !نبا كك دبع ناك دمع

 كب اتكف هللزناو 'كسفن ب ترمس مس الكب كلاس كؤ انمق ذب
 .امجت نآك دنغ بطل اطل + ترث انساو !كتلطزم ادحا هنلعو

 بهذا الإوه ب اه ذو ىفزح ءالجو تسرءدصرمونو ىلق عبد نارغلا

 بضل لع ىف ب توث اتسا هلوقو احرف من اكم لدباو :زحو هيهلحو زع هللا

 يشملات اياوول اب ت درو |ف ةروصحح ريغ ءاهسالان [لع لدي ك دنع

 تيوسنو عسن ةرصحلاف ةديافلابلط كا امرطخ ابد انه دنعو
 - صيضقلاو ءاصحالا نيأف نايب ف كد اثلا]صفلااهركذ س دبالو

 ةلوس ال ضرعمف أه هرونلفموم افرظن ل صفل !اذهف و نفسو مسقب

 ث دان نافال مانيعستو عسزإع ديزتله اكتشاف لق هاف

 لف اعلا لوقي نازموجرال مهر ذ فل !كا مو صيضخملا انه وعم اف

 ةركلو كاذلع لئشاناو فل الا دال اهرد نيعستو است كلانا

 كاسنالا تن اكن او دو دعملا ءارو ام ىفن مهنيركدللاب ددعل [صيصخت

 كاأسا م السل او ةولصل ا هيلع هلوقىنخم اف د دعل ا اذهلع غي [زريغ

 كنقاخ نم ادا هشلعو ١ كب انك هنلزن او ا كاسضن مب تيوس مس الكب
 وش انسان اف عرص انه ناف كدنع بضل اهلعف ب ترث انساوا ظ



 تر اكل ذوو اي هللا هس زم ناضمر ل ف كانذكو اسال ضعب
 011 رينا كم راسل راع نسير فرشات

 و ازع جر اخ: !رعل دي كلذو ءايلوالاو٠ ءاين الإ ضع مل

 نيعستلاو عنشل الع نئاذ اساالا نا هبشالا نالوقلف نيعستل
 ةيضقلعامشد م اؤرصحلاف دراول !ثيدحلا اماوو أبخالا ناهي
 0 وسلا هيون اللوم يديني م السا
 هموأقيال مرر ظتسا|زمأ درغ نيوسلو أوسم كلل نال أهلا

 ديزل مايتتس ال لومحل الرعيل دك .امال ظ

 ىلا ةجاحريغ نم ءادعالا ع دخد دعلا كلذ جحافككأ اماو موق

 110 كا كابا كرمال جار منعدم دا
 تن ا امدحا نيتيضفإ ع "اشم رنا ظفل نوكو د دعل !اذه لع.
 ةنطللخذاه اصحلا م01 اثلاو امس !نيعستو اعسن ات هللا
 مهذلالعو اماثو دامككأ ناكل والا ةضفل كة لعرصتف اول مح

 0 و ككولاطبلا
 انه نا اه دحا نيمهجو نم دن هةكلورصخلا اذهره اظسملا 1

 ةيدملافو ننعي رد الف ب هاذ اتس ا ام اسال[ زم نوكب نا عنم

 لوزا ةاصحالابصتخي املا ف دوماىلاثلاو كلذت انا

 هيو صحلام نوكيالاو يد دل مج قحمظعالا مسال اخو زرمت
 ْ ددمل |نعاجر اخمظعال امس الاو اكوا د دمل اع أصف ان كلذ
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 فانهركك سو هيلع لإ هلل لومسو ن اررلخااورصحلا ل ظينف

 هضيفال كيلادمإلاب 00 طفوا واج موا

 داعسلو مسن لع نياز اسال ا ناررظالا د اككذ انيقه اقرب املا
 و عسف ءاصحاب ئخسمل ةنجلا ناو: فل ١ اتسالا ن!الشم ازردقولف

 م تت همس وي

 د1 عطل ءاصحال | علبملا كا عا الا بلك

 لج د ةرم ةريره ىل ها ادام ل ناك
 م نضج طصحت وأو

 5 لاف امد -ناأزمدق اذا ةنكلال خد أضبإ هيلع ةاثل ١ عاوولا

 نام هرمون هاوار اتغا ةات

 فاللزبانل لقا فاوروم نمل اور بلل ب افرظي ل نيعت ب اهئ اف

 دنينع ةارركو عم نسمحي اذ او دع همو أمي غم« رز نيالا 7

 ا يو ولا اح داآكلملا

 سال اب املبق كاف م لككا نسل ديل ' ةلجزم تناك ام اب

 يراني

 فايئاعم تو انللل اهليضق تو افني نان وج ك/1لوتنف ىلاعت
 نم |ءاون عج اينم نوعستو عسن وكيت فرشللاو ةلدلجلا 3

 .فرش ةدايزب صئخع اهريغ كلذ ميعال ل الحل ازع ةثبملا اكئا
 نفخ نيككلخ دي ل نادال مالح اذمظعالا ههامس افليق هاف
 هشللاذ فيِككأذ هلذاد ن اكو ارم حر اوهام فرش ادنزعم



 هيف الق دقو ىلوو |, هلفرعع سلخ مظعالا مسالأو رموش
 | و ملفعال امس ايا ىو اذه ناك الريقلب شرعي ءاجاخأ فصأ
 الآ هللا مسا نال اب نالت لولعنف فرع نمل ةهيطظع ث اماركب يس
 آلا نه فرش نزكيو ةريرهولإ ورم ىلا دادعل انه نع جدااخ
 انما بالري أهل اذنع ةرورشملا اسال عيمج ىلا طف ضال اب ةدو دعلا
 مس [1غل مشن ام الاقي نلمح ءايلوال !اهنرعن ىلا ءامسالا ل
 0 زعرتملا درو.ذ ال والا هنيحب هذرعبال اهي ميم ةنككو مظعالا هلل
 نيثبإلا نيث اه ملع الا هللا مس ال ق نم ةاسملاو ةواصل ا هيلع ىتلا
 . هلال وازع هاف و محلا نمحرل اوه الا هل اال دحاو هلا كلا
 ملسسو هيلع هلل|لص ههلا لوسر د 'كورو مول [يملاوهالاهلاال
 تناتلنادهش هاب كاانساى طهلا !لوقيوهو وع دي الجر عمس
 دحا اوفكمك كلو دلوي لو دلي ل ىذا انيصل اد الا تن !الاهل اال هللا
 ذاك لا ظع ال منال ب هلا لانس دقل نيب ديح سضف ىذل او لاف
 ذولا انه نصبِصحح ترسم اف لبق نافوطعا ب لمس ذ او ب أجا مب نعد
 أمتحا هش انلق كلذ ىرأق دقو ة امو ب مل مو العال ار أس علب عزم

 تيا مانا انه تزل ةقنرشمأ اف املا اللاعب نأ, دحا هال

 1[ هادنع تافصل 'نا اكد دعل اذه ىفاو نكلو دوصقم د دعلا
 رج هيسلاو مدل و ةدارالاو.ةويحلاو لعل اهو: ةيعببس ةنتسملا

 وهو ىاثلاو اييبالا ميال ةسوبرل انككو ةمسبس ايديال مالككأو
5 



 يادنيا ديزني هو سنوو «م دلقودا

 عم لعوب مح نب ام ل َق

 داصغا ثيح سال د اينخالا ةيوارالا ةبيستل اوف ايا ءنو

 .لوقيالو د ارابال :انل نوكتكلذ هالابف فشلا! تافضلا

 الو دانا كل نلموتولا بح رتو تال ةعبس اف هللاث اًعبظ نادسلا

 ٌءاراو دصاف دصقب كلل ذ دوجو سالب دوصقمر يغ هفد دعلاو هترحهلا 7

ىذا لاقحالا دب اطبانهو هرب هو دول ادصقيتح درع
 ءانك 

 ايده راعنم مضيع دعنا اوازطولا ا امال اناوهو

 ل ا>الا اذه دوام ىلاربشن سورئولا بحتال : أم اهلعجت مل امنا

 > هداطص هللا لوسد اهدعدق نوعشلاو مشلا:امسالا غافي ناق

 ذقن لاو بلاتككا ماع الشمال تالا هع اناني دصق ملسو هيلع

 كوسر أهاصحملام نأ امس الاوهوربظال !لوضنف هيلع ةلئادل ار اناا .

 وبأهلقن اكلم اهملعتو اهعمجملاادصق دصق اهعبجو لسو هيإف هلل [لص هللا

 عرس ام كا ذدءاصحال اف بضل اوه مالككاره اظ ذا اةراره

 لوميا[ ملسو هيلع هه از هنا وفوسر اهركي لاذ ارهاب
 ةرموبشمملا هنئياو مو ربه أهل ألن دق و ةريره ىلا جاور ةحصإمم لدب

 له ىلا دي اوزنىلع ىقمربمل ادمحا ملكت دق و احلاونملع اهحرش انيرجا ل ١

 لشسف ثَمَرل اوسعوب ار اشاو ضعض هيف نم اور سرك و
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 | امن ن أتباو د هنعذا ةريره ىب لزع جاؤرل اب ارطضا أه دجاروم | ل
 ظ ركولعزقشت تسيإ هنباورم د اىف اثل اوربت او لادم ال اف ره أظ ىءان
 أهبو اخ الاد رو ىل اهمال ازم لجو ناضمرؤ نانمو نانح
 لسو هيلع هلناوص ءاؤورمدقلا أن 5 |ةصاىاولا نال انلاو
 اسالارككاماو ةنجلا]خ د اه اصح | اسانيعست و أع هللادا

 ةياورسث درمو له ةسرغ ةيأورممب تادرو لم مد أف ددونملف
 ىاس الا نإلع لديره اظرمدقل انهو يعض اه دانس |فو ةبرغ
 سل انصب مورخره اظل ايم يمل وع انلمح ماو د دعل ا انهلع دنا
 ف دن اامالا د دع |بذ ىل ةباورل | انضعض كاف ةريره ىلا ةءأورمزع
 كيسقو عسؤوه ىاسالا نا لوتن اناف تالاكشال زم ةلمج أنع
 "رش ولا برتو مال ةءام اهلك لو هن أب ىلات هلل امس طقف
 اهديمج هلقرعم ىكمبالو اهريغو نانمو نانح اهلا كلمخ ديو
 ات هه اب انك اهنم هللج مصي ذا ةنسملاو ب انكك نع تل ابل
 هعمج كإ ذ للطب ئتغ !١الجل زم ادحا فرعا ملو د أبخال اف ةلجو
 2 فدنع لى اف مزح نب الع هل ل اَعي برغملا ظ افج سلحدالا

 هد ابخال آزم حاصل او ب انككا هيلع فش أمس ىإن ام س بيرق
 إيد! او داهنجال ازب طبد ابخال نم بلطي نفي ى ابل
 .كدعذ اه دانس ف عصتس ادهن اكت هفلب ناو نون غيره ىلادع
 ١ نعو اهنم كلذ طاتنل املاو حارصل | ة.راوملاز ابخال الا هنع

 نوع ظ 0
534 , 2 



 داهتجاف أي دش ايعت لان ابظفحو اهفمج ى1ةنملالخ داهاصح ان انه 0

او رع ب :اوترلات درو ام ءاصح افال او ةنملالخ دب نا ىرحلابف ْ |
 ناح

 لغد اهظنح نم حاصل الن افل ضعت ىق درو دقو اسما [ططلهس

 ف تالا حال ا مل ربظي ام ايف بعت دي زمملا جوج ظفحلاو ةنجلا

 الايعبال بد أ تج]موم اهو هل ضرعتي ملام كل ذك ثي ديلا اذه.
 فم ال ا صغل !مالسل او لوقتل اىد اجيزع ةجر اخ اهتاف نع

 فيقول الع ضفنزه اًطكس لع :قلطملات افصل او ىئاسإلا ن1

 راع كلذ ن اركواضاقلاهللالام ى' 'دلاولّمعل ا قدرطت نوج ما

 الاماتاف» انعم امك هلل !طط] كسل اىرعش وا عرشل ا هنم عنم امنالا

 فووم كلذ ناىرعُس الا هيل انه ذ ىددلاو زيا أف هيف مثءام

 انعم فؤضوموه اماظت هه اوحف نلطن نازئوج الف ضيقوتلا م

 ميلاخلا جرام وكلوتفو لصتن دان دعو انا وب لذا

 < فبإال كاذذ فصول املا مجرب امو نذال لع فوقوم كلذ

 انهن بالو اياك اوم حاب نيد ناسا
 ال

 ' عوطوملا طل انه مهل لوقنإ نيه ادرس انت زهبلؤم

 ظ ل رطوازمل دشن قوم برمج اق الهتار

 . ةصوءفوص وهوه امو اعد دْفف ضِسا ام ليوط ابطاذ هلل

 رياوكك ضي الاو لء وظل نو د ديزي همس اذا همس انزع لادع هنككو

 أمنا ة.دلول ١ نيم لء هس !ليوطل !ن | له ل ديال ضرس, اليوط



 7 ضال 00 دماحو اعماجو
 نيم اذا هلوعمال امو ىسنعو دير انلوف هلال دكميلع ونعم تناك
 املا دع لوقن كا نكي كال دع م١ م ئعت انسلف كاملا دبع
 كا ثكو ايكرم ن اكف صول |رضرعمف يك ناو زم و ىيسيعكه رغم
 دمه اذاف هللادانغ لاقيإلو هلد اعل ايف الرو ههاببغ

 هيو [زم هيلو مب هاو ا دسطق مس ام دخلاوركمس اف مسال انعم

 .ةيسسومسملاف فرصت الا عضو ىنعا ةيمسشأاو نيسوأ
 ثلا نلو ىلعو ٠١ دبهلعو | هش لع ناسف ال: .الولاو بالو كلذ

 رك امس !ءالوهربغ عضووا كالو ٠ ءالوه ىلا ت ايمشلا نوكب
 آ دال ىاان اسف ليمش نا انل كملاذ او هيلع بضغو ىمسملا

 هلل لص هلل ال وسو امس كاذككامس !ىلاعذ هلل اضن فيكت امس اه ظ
 اعو ان ودبحمو دم اعان !ل اًمف اهدع دو ة درت دعم ملسو هيلع

 درت ناانلوسلو ةحرل اونو زمحرل اين وبول اهتو ىقشمو رش أحد
1 1 1 1[ 2011111111 

 رجلا اذنه ىرجيامو داهو دش رو دشر مو ملاعن مال اعب نا !

 _ضرعم هديب ةريشا |ضرعم ىفال لي وطيب اذ اديزل لوغي اك
 فرظن وه ذا هيهقن هاشم نه :لمحلالعو: داهص نعد أخا

 هلا عضو نم عل العلن انا لوخن هير ةلينا غياب ْ
 000 ا 2 0



 اضل

 هيلع هل ص لوسول !قحف عنم اذاو هاوي الو برب هامسالو هسسنن

يق عوناذهو ىلو اىلاهذ هلل حف بف قاحلا د احا منح دياب سو
 رم أ

 فصول ا ةحاب البل د اماو ةينعرشلا م اكحال ا هلثم لع دب ىف
 ىلع ل د دف عرشل او ب دك دص ىلا هس رت اورع[زعرجخ منا

 ةيلات ايل دز وطن اال مارس ينككاو لصف إف بك«
 ىف لوقن نا انل موجب م١ ايو ضد اعد الا ل الحق دصل اف قددصلا'

 عرشلا+ هو ىلاعت هلل اقحف كلك دوجوم هال د جوم ءاديز |
 نال ان امو مب درب ل عشل اه !انردق داو ميدق خا لوقن مدرب ملا

 م ايبا هيف نال ههركبق اديذ غلب ابد كلذ نالرقش ليوط ناديا
 أماف ةّمِل اصقن هوب ام ىل امن هلل اف لؤوتن الف كا نككضقن

 ١ ليل دأب حابمو قاطم كاذف حدب لعل دي وا اصقن مهونإلام 5

 تلاذلو ةمرحل ضر اوعل ازع ةم الاسلام ق دصلا حاب ا ىذلا ِ ا

 عب نا نيوجاالف:هان موج هليرق ب نزف !ذاف ظفل ق الط |نم منجي دف

 سييلف ئطوو ىنم زم لاقي ن1 نوجو ثراجاي عدانإي ىلامت هلل.
 وهسيلف رادبل !ثس نمو ثر احلاوه ىلا مت هللا امخاو ثر املاوف
 اتدللااغاو ىعارلاوهرسإف حر مو عد ازل اوه هللا عدازلا

 . فيضو ن اكازيب مج اذ !,تاف ل ذم امززعم أي لوقن و ل ماي ىلاعت هل
 . اعط ءاعدل اف كانك مي ديرومال ا فرط نالع ل ديذا حدم

. 
 , 0006 اي

١ | : 



 00 ا
 ظ دقو انا ميلر ياشاو يانا دسم “ىلا

 اي لوقنلب نكسم اي كرحم اب دوجوم الوم الف لالجلاو حدملا ٠

 تك ر جامو نيسع]كرسيم ايو تاكونل !لزتم امو تاأرتعل (ليقم
 . اقص هفصبوامساب يدان هااماف اناا انبد داناذا ام اري
 اذ الل يوطاي ضيرب اا لوقط الو هيقذ اي فبرش أب لون امحدملا
 ليني اينانويقلا هتتاذص ىغ ايريس ) اذا امافدهاوضشب ال اندّسف
 ررشن اىئناو هفلب اذا ههركي[مزككالو رعشلا دوس انولا [ضِيب

 ٠ أذا كلنإف صقن هبقردقب اه كيا ناو ةهاكك[ضَر اول اق ديض

 | اتا الق نهيبعواط وسلم !هكتتسو هابيعال ادي غرم 0
 ( 2 هفدزاو هذال اهيلافاضوالاو لاف الا ةبسفق ىف هسالد 0
 م١ هنفيكتلس امالاق دصل اذ اعرش ومو دق نذالا»» صولا اع 9

 "0 للولاد اونو زم لاطيصأو راس 1

 - ةنفافوت هنف دري لن أو هق الط نيجي كل ذلك ئفملاو ىقبملاو 1 ظ ١
 ىكملاو نطنل او اف امل او فرد احلا هل لافي نا نموعال لق ناف:

 تمام اما م هام هل اماو انه نم منع احلا انلق .اره ىرعامو

 | 2 تاف ميخيلاو كلو روصمامذابال زيوجرال ما هييامد
 ) مايالاو ان ذالامب دوب لف انه أماو م درو دق اد نال نكلو ام ابيب اهيف

 لَّضَعل امي ذا همت ى ا هلقعت ةفرعم.هلى ذل اوهلق امل نا هف :

 كمل رعب اءاملك ]/ دالا ةعسمرعشمب هال او ةنطفلاو هَ



 تس الا هنم ئْ قالط [نم عنمب الف ةرككقسهرعشُت دف ةفرعملاو

 سار لو نيه اننملا باب الص ا مهوبال ظفل وقح ناف ءان رككأم

 باوصلاب مع املاعت هللأو أعطف هم الطا نموح اف هنم ءنملا

 «:هويتح من او ىسملا ههلا ءامسا كم ىف :سالارضف ملابس انكم

 :1 بت ةعامويلاف
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